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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาทัศนศิลป์ ให้มีความพร้อมในด้านศักยภาพพื้นฐานและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น ได้มีกระบวนการศึกษาและท าความเข้าใจถึงลักษณะ รูปแบบในการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งสถานการณ์โดยรวม สภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  ธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาทัศนศิลป์นี้  มีลักษณะ  คุณสมบัติ  รวมไปถึง 
แนวทางการประกอบธุรกิจที่แตกต่างไปจากภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม สร้างสรรค ์
สาขาทัศนศิลป์ และสอดรับกับนโยบายภาครัฐ จึงได้มีการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมที่ เหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางการผลักดันในมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ต่อไป 

 
ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์นี้ ยังมีข้อจ ากัดในด้านข้อมูลเป็นอย่างมาก 

ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงสถิติ ดังนั้น การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การวางโครงสร้างฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาทัศนศิลป์ ให้มีความถูกต้อง แม่นย า และน่าสนใจ  
จึงเป็นผลการศึกษาอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์
ให้สามารถติดตามสถานการณ์ ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในภาพรวม เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ในระยะยาวต่อไป 
 
ห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ของไทย 

เพื่อเป็นการท าความเข้าใจต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ล าดับต่อไป เป็นการน าเสนอข้อมูลห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ของกระบวนการผลิตงานทัศนศิลป์ของไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม โดย
ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งท าให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่า 
ในกระบวนการผลิตงานศิลปะในแต่ละครั้ง จะประกอบไปด้วยกิจกรรมใดบ้าง เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในรูปแบบ
อะไรบ้าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ คือ 1) ขั้นตอนการผลิตงานศิลปะ (Art production) 2) ขั้นตอน 
การส่งเสริมและการขาย (Promotion and sales) และ 3) ผู้บริโภคและการขายซ้ างานศิลปะ (Consumer / Art 
resale) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพแสดงห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 

ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) ขั้นตอนการผลิตงานศิลปะ (Art production): กระบวนการสร้างงานศิลปะ จะเกี่ยวข้องกับศิลปิน ที่เป็น
ผู้สร้างงานศิลปะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินที่เริ่มมีชื่อเสียง และศิลปินที่มีชื่อเสียง โดย
ศิลปินเหล่านี้ อาจเป็นศิลปินอิสระ ที่ใช้พื้นที่ในการสร้างงานที่บ้าน หรือที่ส่วนตัว หรืออาจเป็นศิลปินที่สร้าง
งานในสถาบันศิลปะ (Art institution) ซึ่งมีอยู่จ านวนหนึ่งในประเทศ หรือที่พ านักของศิลปิน (Art 
residence) ที่ให้บริการสถานที่ส าหรับผลิตงานศิลปะแก่ ‘ศิลปินในพ านัก’ (Artist in residency) ซึ่ง
เปรียบเสมือนสถานที่ท างานของศิลปินหลายราย ที่สามารถใช้ทรัพยากรพื้นที่ร่วมกัน รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับ
การสร้างงานที่เป็นเหมือนของส่วนรวมได้อีกด้วย แต่ในประเทศไทย ยังมีจ านวน Art residence น้อยมาก 
ส่วนใหญ่ศิลปินอิสระต่างๆ จึงต้องสร้างงานในพื้นที่ของตนเองเป็นหลัก 
 

2) ขั้นตอนการส่งเสริมและการขาย (Promotion and sales): ภายหลังจากที่ศิลปินสร้างงานศิลปะเสร็จแล้ว
นั้น การขายงานศิลปะคร้ังแรกจากศิลปินผู้สร้างงานศิลปะชิ้นนั้น จะนับว่าเป็นการขายที่เกิดขึ้นในตลาดแรก 
(Primary market) โดยในบริบทของประเทศไทยนั้น ตลาดแรกจะประกอบไปด้วยการขายไปยังผู้ซื้อโดยตรง 
(Direct sale) ไปยังนักสะสมงานศิลปะ หรือผู้ซื้อทั่วไปที่จะซื้อเป็นงานศิลปะเป็นครั้งคราวเป็นหลัก และ  
การขายโดยไม่ผ่านตัวกลางนี้ ท าให้ไม่มาสามารถเก็บเป็นข้อมูลการซื้อขายแต่ละคร้ังได้ 

 
นอกจากนี้ ศิลปินอาจขายงานผ่านแกลเลอรี่ที่ตนเองสังกัด โดยแกลเลอรี่ที่ท าหน้าที่เหมือนเป็น

ตัวแทนในการจ าหน่ายงานศิลปะให้กับศิลปิน จะต้องมีการด าเนินการสนับสนุนศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สถานที่ ด้านการตลาด และการบริการด้านการขายแก่ผู้ที่สนใจนั้น จึงต้องคิดค่าบริการตามสัดส่วนราคาขาย
ของงานศิลปะแต่ละชิ้นไป ในขณะเดียวกัน งานศิลปะบางชิ้น อาจถูกซื้อไปโดยพิพิธภัณฑ์สาธารณะ ที่จะมี
การซื้องานที่น่าสนใจเก็บไว้ เตรียมส าหรับการแสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย 
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• New artist
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art gallery 

Public museum 
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Secondary market 
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และนอกเหนือจากรูปแบบการขายงานดังกล่าวแล้วข้างต้น ยังมีช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการขายงานศิลปะผ่านช่องทางออนไลน์ หรือตามงาน Art Fair ต่างๆ ที่เป็นช่องทางที่ค่อนข้าง
ไ ด้ รั บ 
ความสนใจมากขึ้นในต่างประเทศ แต่ของประเทศไทย อาจเป็นช่องทางที่ไม่ได้เกิดการซื้อขายงานศิลปะที่
คึกคักมากนัก (มีการจัด Art Fair ในโรงแรมเป็นบางครั้ง) และในบริบทของไทยอาจจะไม่มีการจัดเป็น  
Art Fair ที่น่าสนใจเทียบเท่ากับการไปขายงานใน Art Fair ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ ที่มีความน่าสนใจ และ
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากกว่า 

 
3) ผู้บริโภคและการขายซ้ างานศิลปะ (Consumer / Art resale): กลุ่มผู้บริโภคงานศิลปะในประเทศ 

ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจเอกชน นักสะสม และผู้ซื้อทั่วไป โดยในภาพรวมตลาดศิลปะของไทยก็ยังมีจ านวน  
ผู้ซื้องานศิลปะจ านวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ นอกจากนี้ ความแตกต่างของตลาดงาน
ศิลปะ นอกจากจะมี Primary market คือตลาดการซื้องานศิลปะคร้ังแรกจากศิลปินแล้วนั้น จะสามารถเกิด
การซื้อซ้ างานศิลปะ หรือการขายต่องานศิลปะไปยังผู้ซื้อรายอ่ืน ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการขายงานศิลปะโดย
ผู้ขาย ไม่ใช่ศิลปินเจ้าของงานศิลปะนั้น เรียกว่าการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) โดยบางครั้ง
ก็จะเกิดการขายผ่าน auction house ที่จะจัดการประมูลงานศิลปะไปยังผู้ที่สนใจรายอ่ืนๆ ต่อไป แต่ใน
ประเทศไทย อาจไม่มีกิจกรรมการประมูลงานศิลปะมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นการประมูลที่จัดขึ้นใน
ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ หรือฮ่องกง เป็นต้น 

 
นอกจากหน่วยงานที่น าเสนอไปข้างต้น ยังมีอีกกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ

อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ นั่นคือธุรกิจสนับสนุนด้านศิลปะที่ เกี่ยวข้อง ( Art management agency) 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขนส่งงานศิลปะ (Art logistic / art handler) หรือธุรกิจให้บริการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมด้านการซื้อขายงานศิลปะอีกด้วย 

 
นอกจากการน าเสนอในเชิงรายละเอียด ว่าในภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์

ประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้างแล้วนั้น จากการสัมภาษณ์ถึงจ านวนของหน่วยงานแต่ละประเภท พบว่าใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย มีจ านวนของผู้ผลิตคือศิลปินอยู่เป็นจ านวนมากที่จบมาจาก
สถาบันการศึกษาในแต่ละปี แต่จ านวนของตลาดหรือผู้ซื้อมีอยู่น้อยมาก ท าให้ตลาดงานศิลปะของไทยไม่
คึกคักเท่าที่ควรจะเป็น รวมถึงจ านวนหน่วยงานอ่ืนๆ หรือธุรกิจสนับสนุนงานศิลปะยังมีอยู่น้อยมาก ท าให้
ภาพรวมตลาดงานศิลปะของไทย ยังต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดกลไก และหน่วยงานสนับสนุนอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในส่วนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย  
ที่จะน าเสนอในล าดับต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
เมื่อเข้าใจภาพรวมของระบบนิเวศอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยแล้วนั้น ล าดับถัดไป จะเป็น 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย โดยใช้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ประกอบกับข้อมูลจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดย
สามารถจัดกลุ่มประเด็นปัญหาเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ประเด็นด้านศิลปิน ประเด็นด้านพื้นที่และธุรกิจสนับสนุน 
ประเด็นด้านคนดูและตลาด และประเด็นด้านหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังต่อไป 

 

 ประเด็นด้านศิลปิน 
ปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลหลักๆ มาจากตลาดไม่รองรับ คือไม่มีจ านวน

ผู้บริโภคงานศิลปะที่มากพอ ท าให้ศิลปินจบใหม่จ านวนมากในแต่ละปี อาจประกอบอาชีพเป็นศิลปินได้ไม่นานนัก ใน
ภาพรวม ศิลปินจ านวนมากต้องผันตัวไปประกอบอาชีพอ่ืน หรือท าอาชีพเชิงการออกแบบมากกว่าการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ เนื่องจากไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งอธิบายความจริงเก่ียวกับทัศนคติต่ออาชีพศิลปิน ‘ศิลปินไส้แห้ง’ ได้
ดีในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ศิลปินขาดการได้รับการศึกษาในด้านการประกอบอาชีพเป็นอาชีพศิลปินจริงๆ คือขาด 
การพัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการ การน าเสนอ การขายงาน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เป็นต้น และ
ได้รับการปลูกฝังค่านิยมผิดๆ ต่อแกลเลอรี่ ว่าควรขายงานโดยตรงมากกว่าผ่านแกลเลอรี่ ซึ่งแท้จริงแล้วการขายงาน
ผ่านแกลเลอรี่จะสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายกว่า และกว้างกว่าการขายงานด้วยตนเอง ทั้งนี้จึงควรมีการพัฒนาระบบ
การศึกษาด้านศิลปะให้ทันสมัย และครอบคลุมการสอนทักษะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพศิลปินมากขึ้น 
นอกจากนี้ พบว่าค่าเรียนด้านศิลปะนอกจากระบบการศึกษาแล้วนั้น มักมีราคาสูง ท าให้เข้าถึงได้ยาก และเอกชนที่
ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและต่ออุตสาหกรรม กลับไม่มีช่องทางรวบรวมให้เอกชน
หรือศิลปินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ อีกด้วย ผลงานศิลปินของไทยมักถูกจ ากัดอยู่เฉพาะบางเรื่อง คือเรื่อง
ศาสนา ความเชื่อต่างๆ ของไทย ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของตลาดโลกได้ เนื่องจากเป็นเนื้อหาการน าเสนอที่
ค่อนข้างแคบ และปัจจุบัน รูปแบบงานทัศนศิลป์ของไทยยังไม่หลากหลายมากนัก เช่น ขาดการใช้สื่อเทคโนโลยีใน  
การสร้างงาน เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับรูปแบบการแสดงหรือ
ผลงาน เช่น ต้องสร้างประสบการณ์ที่ลดการสัมผัส เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น ทั้งนี้ การขายงานของ
ศิลปินไทยมักเป็นการขายตรงไปยังผู้ซื้อ และมักก าหนดราคาตามใจ มากกว่าอิงราคาตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา
ในตลาดอีกด้วย การสนับสนุนศิลปินในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมและมักสนับสนุนศิลปินบางกลุ่ม ยัง ขาด 
การสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงศิลปินในภูมิภาคอ่ืนๆ อีกด้วย และขาดการสนับสนุนให้ศิลปินไปออกงานใน
ต่างประเทศ เพื่อให้ศิลปินได้เห็นงานศิลปะที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เห็นความแตกต่าง และเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างงานที่หลากหลายมากข้ึนได้ 
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 ประเด็นด้านพื้นที่และธุรกิจสนับสนุน 
ปัจจุบัน มีการสนับสนุนเชิงพื้นที่ส าหรับการสร้างงานของศิลปินค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการผลิตงานที่ไม่

สามารถท าได้ในพื้นที่ส่วนตัวของศิลปิน เช่น งานประติมากรรมต่างๆ รวมถึงพื้นที่ส าหรับการแสดงงานศิลปะที่ไม่มาก
พอ ท าให้ขาดปัจจัยสนับสนุนการสร้างชื่อเสียงให้ศิลปินรุ่นใหม่ ประกอบกับรัฐไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างพื้นที่
สาธารณะมากเท่าที่ควร ซึ่งสามารถสนับสนุนโดยเป็นทั้งพื้นทีส่ าหรับการสร้างงาน และการแสดงงาน เพื่อเข้าถึงชุมชน
ได้ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ของไทยในปัจจุบันยังไม่น่าสนใจมากนัก ท าให้ประชาชนยิ่งไม่สนใจ และเป็นอุปสรรคต่อ  
การเข้าถึงงานศิลปะ ในด้านแกลเลอรี่ซึ่งเปรียบเป็นธุรกิจสนับสนุนศิลปินในด้านการขายงาน พบว่ามีจ านวนลดลง
เร่ือยๆ เนื่องจากปัญหาด้านการด าเนินธุรกิจ และขาดการสนับสนุนจากรัฐ และบางแกลเลอร่ีน าเสนองานที่เข้าถึงยาก 
แต่ก็มีแกลเลอรี่ที่น าเสนองานรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น เช่น งานแสดงงานศิลปะของนักสะสมต่างๆ เป็นต้น และยังขาด 
การสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องต่อศิลปิน ว่าแกลเลอรี่สามารถสนับสนุนศิลปินในด้านการขายงานได้ 
เป็นต้น และในปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของแกลเลอรี่ เนื่องจากศิลปิน
สามารถขายงานโดยไม่ผ่านตัวกลาง แต่สามารถขายงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่วนตัวของศิลปินเอง ท าให้ 
แกลเลอรี่จะต้องปรับตัวเพื่อหาจุดขาย ให้ศิลปินขายงานผ่านแกลเลอรี่มากขึ้น ทั้งนี้ พบว่าบทบาทอาชีพสนับสนุนงาน
ศิลปะในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ยังมีจ านวนน้อยมาก เช่น ภัณฑารักษ์ ที่สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับการแสดง
งานศิลปะ และสร้างความน่าสนใจให้พิพิธภัณฑ์และการแสดงงานของแกลเลอรี่ต่างๆ ได้  เนื่องจากไม่มีหลักสูตรด้าน
ภัณฑารักษ์โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาของไทย รวมถึงธุรกิจสนับสนุนศิลปะก็ยังมีน้อยมากในระบบนิเวศของ
ทัศนศิลป์ไทย ท าให้ขาดธุรกิจที่สามารถสนับสนุนการด าเนินการของอุตสาหกรรมได้ เช่น ธุรกิจตัวกลางการขายงาน
ศิลปะ ผู้ขนส่งงานศิลปะ รวมถึงตลาดการขายงานศิลปะออนไลน์ ธุรกิจผลิตงานศิลปะบางประเภท และธุรกิจ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับศิลปะ เป็นต้น 

 

 ประเด็นด้านคนดูและตลาด 
จากที่กล่าวไปข้างต้น ปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ คือ มีจ านวนคนดูและผู้บริโภคงานศิลปะน้อย

มาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องของคนบางกลุ่ม ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน ซึ่งเกิดจาก 
การขาดระบบพัฒนาคนดู ตั้งแต่ระบบการศึกษาด้านศิลปะที่ไม่มีคุณภาพ ขาดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และกลไก 
การสร้างคนดู และพัฒนาให้เป็นผู้ซื้องานศิลปะ ท าให้ตลาดงานศิลปะของไทยไม่มีพลวัตเท่าทีค่วร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ ขาดกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบ เช่น การซื้อขายที่ไม่ผ่านตัวกลาง ท าให้ยากต่อการติดตามข้อมูล เป็นตน้ 
ทั้ งนี้  เอกชนไทยยังมีทัศนคติต่อคุณภาพงานของต่างประเทศจะต้องมีคุณภาพมากกว่างานไทย จึง ไม่ม ี
การสนับสนุนศิลปินไทยมากเท่าที่ควร ปัจจุบัน ยังขาดกิจกรรมสนับสนุนด้านการตลาด คือ ขาด Art Fair ที่มีคุณภาพ
ที่สามารถสร้างตลาดงานศิลปะในประเทศได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึง Art Fair ในต่างประเทศเนื่องจากไม่มีแกลเลอรี่
ที่เป็นสมาชิกในงาน Art Fair ต่างประเทศ และขาดกิจกรรมประมูลงานศิลปะในประเทศ ที่สามารถสนับสนุนการขาย
งานได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดไม่รองรับ ท าให้ต้องเอางานศิลปะไปประมูลในต่างประเทศเป็นหลัก  
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นอกจากนี้ อีกกลุ่มที่มีความส าคัญกับตลาดงานศิลปะของไทย คือ นักสะสม พบว่ามีจ านวนนักสะสมเพิ่มขึ้น
แต่ยังไม่มากพอ และเร่ิมมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมนักสะสม และพฤติกรรมการสะสมงานยังไม่หลากหลายมากนัก 
มักซื้องานตามนักสะสมคนอ่ืน รวมถึงนักสะสมบางราย ผันตัวเป็นตัวแทนการขายงานศิลปะในตลาดรอง  ส าหรับ 
การขายงานเพื่อเก็งก าไรอีกด้วย 

 

 ประเด็นด้านหน่วยงานภาครัฐ 
ภาครัฐไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านศิลปะมากเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ  

ไม่เห็นคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของอุตสาหกรรม ประกอบกับในคณะกรรมการขับเคลื่อนมักไม่มีตัวแทนจากคนใน
อุตสาหกรรมที่สามารถออกความเห็นที่เป็นความต้องการของคนในอุตสาหกรรม จึงท าให้ไม่มีเป้าหมายหรือ 
การด าเนินการพัฒนาศิลปะ รวมถึงไม่มีแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ มากเท่าที่ควร การสนับสนุนศิลปินมักให้
ความส าคัญกับการสนับสนุนศิลปินในสังกัดของหน่วยงาน ท าให้ไม่มีการสนับสนุนศิลปินอย่างทั่วถึงมากนัก หลาย
โครงการขาดการวางแผน ท าให้มีโครงการไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ ยังขาด
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ รวมถึงขาดการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
เอกชนที่สามารถให้การสนับสนุนในบางเรื่อง เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน หรืองานด าเนินการตามบทบาทของ
หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ มีระบบกองทุนของสศร. ที่ขาดการบริหารจัดการ หรือยกระดับให้เป็นการสนับสนุนเชิง
รุก ท าให้หน่วยงานในอุตสาหกรรม หรือศิลปินที่ต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุน ไม่สามารถเข้าถึงกองทุนดังกล่าวได้ 
และการด าเนินการของรัฐ ไม่มีการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และต่อความเปลี่ยนแปลง ใน
ภาพรวม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพได้ อีกหนึ่งหน้าที่ของรัฐคือการให้บริการข้อมูลสาธารณะ ซึ่งในปัจจุบัน ยังขาด
การเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงขาดการท าวิจัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
ด้านคนดู ที่เอกชนไม่สามารถด าเนินการได้เอง เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่าปัญหาด้านกฎระเบียบและภาษี ยังเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการของอุตสาหกรรม เช่น ภาษีการน าเข้างานศิลปะ ที่ไม่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนงานศิลปะ  
ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาให้เกิดตลาดงานศิลปะในประเทศ รวมถึงการเข้าถึงตลาดงานศิลปะในต่างประเทศ
อีกด้วย ทั้งนี้ ยังขาดการด าเนินการเชิงภาษี ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานในอุตสาหกรรม รวมถึง
กระตุ้นให้เกิดคนดู ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ อีกด้วย 

 
 จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นนั้น ท าให้เข้าใจว่าการด าเนินการของหน่วยงาน
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยในปัจจุบันนั้น ยังประสบปัญหาในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ
บริบทของสถานการณ์ของการด าเนินการต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เป็นปัจจัยในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมเป็นหลัก (เช่น เรื่องตลาดงานศิลปะ เป็นต้น) เพราะฉะนั้น ในการออกแบบแนวทางสนับสนุน และ
แก้ไขปัญหา ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการใน
ภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมต่อไป 
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   แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
 จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น ภาพรวมของอุตสาหกรรมนั้นยังต้องได้รับ  
การพัฒนาในหลายๆ ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีแนวทางสนับสนุนในปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ผ่านแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็น 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนคือ “ตลาดศิลปะในประเทศพัฒนาอย่างมีพลวัต งานศิลปะไทยมีความ
หลากหลายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Dynamic Domestic Art Market and Variety of Thai Art is 
Accepted in International Market)” และมีตัวชี้วัดหลักของแผน คือ “มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
ทัศนศิลป์ เติบโตอย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี” 

 
เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และบรรลุเป้าประสงค์ตามตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของอุตสาหกรรมที่มี

การก าหนดไว้ในข้างต้น มีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดกลไกในการด าเนินงานที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่ได้มีการก าหนดไว้ น าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแผนฯ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สนับสนุนธุรกิจ/บทบาทที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนศิลปะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคนดูและตลาดงานศิลปะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างระบบนิเวศด้านศิลปะให้รองรับและสนับสนุนการสร้างงานศิลปะอย่างยั่งยืน 

 
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้น ซึ่งจะมีรายละเอียดกลยุทธ์สนับสนุน ภายใต้การด าเนินการในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ดังต่อไปนี้
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
 

 
ภาพแสดงการน าเสนอแนวคิดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

          :                                                                                          
(Dynamic Domestic Art Market and Variety of Thai Art is Accepted in International Market) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: สนับสนุนธุรกจิ/บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนศิลปะ 
จากภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน มีจ านวนศิลปินจ านวนมาก 

แต่ยังขาดแนวทางการสนับสนุนให้เกิดบุคลากรหรือธุรกิจสนับสนุนด้านศิลปะ รวมถึงพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนการ
สร้างและแสดงงานศิลปะ ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดระบบการที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้ในภาพรวมอุตสาหกรรม
ทัศนศิลป์ต่อไปในอนาคต 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจ/บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนศิลปะ ภายใต้การด าเนินการของ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนให้เกดิอาชีพหรือบุคลากรสนับสนุนศิลปะมากขึ้น 

 ในปัจจุบัน แนวทางการสนับสนุนบุคลากรในอุตสาหกรรมศิลปะ มักให้ความส าคัญไปที่การพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มศิลปินเท่านั้น ยังขาดแนวทางการสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่มีบทบาทสามารถสนับสนุน  
การด าเนินการในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้ และเป็นประโยชน์กับศิลปิน ซึ่งเป็นผู้ผลิตงานศิลปะหลัก ที่จะมีบทบาท
สนับสนุนกระบวนการอ่ืนๆ ได้ เช่น ธุรกิจสนับสนุนการขายงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็นการสนับสนุนให้ศิลปิน 
สามารถให้ความส าคัญไปที่การพัฒนางานศิลปะของตนเองได้ 
  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมความคิดเห็น ต่างก็มีความเห็นว่า การสนับสนุนให้เกิดอาชีพ
สนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ภัณฑารักษ์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์หรือพื้นที่การแสดงงานศิลปะ นักบริหารจัดการวัฒนธรรม เป็นต้น 
เป็นตัวอย่างบทบาทอาชีพที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับการผลิตศิลปินที่มีหลักสูตรอยู่ใน
สถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่ง จึงต้องมีการเพิ่มหลักสูตรการพัฒนาบทบาทต่างๆ ในระบบการศึกษา การสนับสนุน
ทุนการศึกษาในแต่ละด้าน หรือการจัดท าระบบสนับสนุนด้านองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะให้กับศิลปิน หรือผู้ที่
สนใจ ก็เป็นการเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในบทบาทสนับสนุนต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ
เฉพาะ และสนับสนุนการด าเนินการในอุตสาหกรรมได้ต่อไป ตัวอย่างเช่น เมื่อมีจ านวนภัณฑารักษ์ที่มีศักยภาพมากข้ึน
ในประเทศ ก็จะสามารถสนับสนุนให้เกิดการน าเสนองานศิลปะได้อย่างน่าสนใจ และหลากหลายมากขึ้น กิจกรรม
ศิลปะ หรืองานแสดงศิลปะในแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการออกแบบการน าเสนอที่มี
ความแปลกใหม่ได้ ก็สามารถดึงดูดให้มีผู้ชมที่สนใจงานศิลปะมากข้ึนต่อไปด้วย เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกลไกสนบัสนุนแกลเลอรี่และหน่วยงานสนับสนุนศิลปะ 
 ในตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ นอกจากแนวทางการสนับสนุนบุคลากรด้านทัศนศิลป์แล้วนั้น ก็ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ หรือองค์กรอิสระที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้ต่อไป โดยรัฐเป็นผู้จัดหาระบบสนับสนุน เช่น ระบบเงินทุนสนับสนุน กฎระเบียบ 
แจงจูงใจทางภาษีต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานสนับสนุนศิลปะได้ต่อไป เนื่องจากในต่างประเทศ 
รัฐมีแนวคิดว่า ตัวกลางทางศิลปะบางแห่ง นอกจากเป็นหน่วยงานด าเนินการธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการเพื่อผลก าไร
แล้วนั้น ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านศิลปะที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศ ที่มีคุณค่าในด้านจิตใจ และ
ด้านสังคม มากกว่าคุณค่าที่เป็นตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐจึงต้องสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ให้
สามารถด าเนินการสนับสนุนศิลปะต่อไปได้  กลไกสนับสนุนหลักที่ควรพัฒนาเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของ
หน่วยงานต่างๆ คือระบบทุนสนับสนุนของรัฐ หรือเอ้ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับหน่วยงาน
ด้านศิลปะนี้ ยกตัวอย่างเช่น การระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding เพื่อระดมทุนช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในระยะ
วิกฤติที่จะปิดตัว เพื่อระดมทุนจากประชาชนที่เห็นคุณค่าให้พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่นั้นๆ ยังสามารถด าเนินการต่อไป
ได้ เป็นต้น หรือตัวอย่างสหราชอาณาจักร มีการจัดท าระบบบัตรสมาชิกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ เรียกว่า 
“National Art Pass” เป็นบัตรสมาชิกที่มีค่าสมาชิกรายปี หรือสมาชิกตลอดชีวิต โดยบัตรดังกล่าว สามารถใช้ผ่าน
เข้าไปชมงานในพิพิธภัณฑ์กว่า 240 แห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้รับส่วนลดค่าเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะได้กว่า
ร้อยละ 50 ได้อีกด้วย 
  

นอกจากกลไกสนับสนุนด้านการเงินแล้วนั้น รัฐเป็นผู้ก าหนดมาตรการ หรือข้อบังคับที่เอ้ือให้เกิดกลไกตลาด 
และเกิดการสนับสนุนตัวกลางด้านศิลปะ เช่น การซื้อขายงานศิลปะจะต้องซื้อขายโดยผ่านตัวกลาง ไม่สนับสนุนให้
เป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างศิลปินกับผู้ซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการซื้อขาย เกิดการสนับสนุนการ
ด าเนินการของตัวกลาง และยังสามารถเก็บเป็นบันทึกการซื้อขาย ที่สามารถวัดผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมอีกด้วย 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างพื้นที่รองรับการสร้างและแสดงผลงานมากขึ้น 
 รัฐควรสนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะ (Public space) ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในชุมชนนั้นๆ แล้ว ยังสามารถสนับสนุนให้เกิดศิลปะสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนให้ชุมชนสามารถเข้าถึงงานศิลปะ และสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน โดยพื้นที่สาธารณะ สามารถบริหาร
จัดการให้เป็นพื้นที่ส าหรับการสร้างและแสดงผลงานของศิลปินที่ไม่มีพื้นที่ส าหรับการสร้างและแสดงผลงานของตัวเอง
ได้อีกด้วย 
  

ทั้งนี้ นอกจากการสนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะแล้วนั้น รัฐอาจสนับสนุนให้เกิด Art residence หรือสถานที่
พ านักของศิลปิน ที่เปรียบเสมือนพื้นที่ส าหรับการท างานร่วมกันของศิลปิน ที่สามารถแบ่งปันการใช้พื้นที่หรืออุปกรณ์
ศิลปะที่มีราคาแพงร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ศิลปินสามารถพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ที่จะเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันได้อีกด้วย รวมถึงสามารถต่อยอด 
จัดเป็น Art Fair หรือ Art exhibition เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้กับศิลปินในพ านักได้อีกด้วย 
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การด าเนินการที่น่าสนใจอีกประการ คือรัฐ ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถใช้

ประโยชน์เพื่อให้เกิดการสนับสนุนเชิงพื้นที่ กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างแรงจูงใจทางภาษี 
ส าหรับธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจร้านกาแฟ ในการเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะให้กับศิลปิน ก็จะเป็นการเพิ่ มพื้นที่ที่สามารถ
สร้างการแสดงผลงาน ให้ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้มากข้ึนอีกด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคนดูและตลาดงานศิลปะ 

จากกระเด็นปัญหาที่ได้น าเสนอไปข้างต้น พบว่าประเด็นปัญหาหลักที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต่างให้ความเห็นว่า
เป็นประเด็นปัญหาหลักของอุตสาหกรรม คือด้านคนดูและตลาดงานศิลปะในประเทศ ที่มีจ านวนคนที่สนใจงานศิลปะ
จ านวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนศิลปิน หรือเปรียบเทียบกับคนดูในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงต้องมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดคนดูที่หลากหลาย ที่สามารถ เข้าถึงและเข้าใจงาน
ทัศนศิลป์ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะมากข้ึน ทั้งนี้ รัฐ
จะต้องสนับสนุนให้ศิลปินไทย หรืองานของศิลปินไทย เข้าร่วมงาน Art Fair หรือ Art exhibition ในต่างประเทศมาก
ขึ้น นอกเหนือจากเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินหรืองานศิลปะของไทยเข้าถึงตลาดงานศิลปะในต่างประเทศมากข้ึนแล้ว
นั้น ก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทยได้อีกด้วย 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการสร้างคนดูและตลาดงานศิลปะ ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 2 

ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาฐานคนดูและผู้สนใจศิลปะในประเทศมากขึ้น 

 จากประเด็นเรื่องคนดูในภาพรวมของประเทศ พบว่าจ านวนคนที่สนใจงานศิลปะในประเทศมีอยู่จ านวนน้อย 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรากเชิงวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยก่อน ที่ไม่ได้ปลูกฝังให้งานศิลปะเป็นเร่ืองของประชาชนทั่วไป 
แต่เป็นกิจกรรมเฉพาะส าหรับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะชนชั้นสูง ประกอบกับระบบการศึกษาของไทย ที่ไม่ได้ส่งเสริมให้
เข้าถึงและเข้าใจงานศิลปะมากนัก ท าให้จ านวนคนที่สนใจงานศิลปะในประเทศมีอยู่จ านวนน้อนมาก ซึ่งแท้จริงแล้ว 
จ านวนคนดูและคนซื้องานศิลปะ คือผู้สนับสนุนให้ศิลปินสร้างสรรค์งานได้ต่อไป 
  

การด าเนินการที่สามารถสร้างการเข้าถึงงานศิลปะมากขึ้น ต่อยอดจากการสนับสนุนพื้นที่สาธารณะ คือการ
สนับสนุนให้มีศิลปะสาธารณะ (Public art) ในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและการเข้าถึงงานศิลปะ 
ว่างานศิลปะสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวัน และยังเป็นสนับสนุนการจ้างงานศิลปินต่างๆ ให้ได้สร้างผลงานให้เป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป รวมถึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ให้กับชุมชน และจะเป็นประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวได้อีก
ด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีกลุ่มคนดูและผู้สนใจงานศิลปะมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง
เรื่องหลักสูตรการศึกษาด้านศิลปะ และการมีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงกิจกรรมศิลปะ หรือมีประสบการณ์
เข้าถึงศิลปะในพิพิธภัณฑ์ หรือแกลเลอรี่ต่างๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน ได้เรียนรู้ เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของงานศิลปะ 
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นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ที่สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจในศิลปะในเชิงลึก เช่น การให้ความรู้ผ่ านเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์อย่าง
จริงจัง หรือการให้ข้อมูลผ่านสื่อ เช่น แผ่นพับ ระบบบรรยายด้วยเสียง หรือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลของแต่ละงาน
ศิลปะในเชิงลึก เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ชมในการเข้าใจงานศิลปะแต่ละชิ้นในเชิงลึก ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับงานศิลปะได้ผ่านรูปแบบต่างๆ มากกว่าพิพิธภัณฑ์หลายๆ แห่งในไทย ที่ยังสามารถพัฒนากระบวนการใน
การให้ความรู้ ให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจงานศิลปะของไทยได้มากข้ึนได้อีกด้วย ในขณะเดียวกันสื่อต่างๆ ทั้งสื่อ
ออนไลน์และออฟไลน์ สามารถสร้างความเข้าใจ และเพิ่มจ านวนคนดูงานศิลปะ ผ่านการให้ข้อมูล หรือการเป็นชื่อง
ทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานศิลปะที่เกิดขึ้น ก็สามารถสนับสนุนให้เกิดผู้ชมและผู้สนใจ ให้สามารถเข้าถึง
กิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย การเพิ่มจ านวนคนดูให้มากข้ึนนี้ มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาตลาดงานศิลปะ คือเป็น
การเพิ่มจ านวนผู้สนับสนุนงานศิลปะ โดยเปรียบกับการเพิ่มผู้บริโภค ที่สามารถยกระดับจากผู้ชม เป็นผู้ซื้องานศิลปะ
ได้ต่อไป  

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างแบรนด์งานศิลปะไทย ผ่านการออกงานในต่างประเทศ 

 นอกจากการพัฒนาจ านวนคนดู หรือผู้สนใจงานศิลปะในประเทศแล้วนั้น การสร้างจ านวนผู้สนใจงานศิลปะ
ของไทย ในบริบทตลาดต่างประเทศ ก็เป็นช่องทางที่ต้องได้รับการสนับสนนุต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้
มีศิลปินไทย หรืองานของศิลปินไทย ใน Art Fair หรือ Art Biennale ในต่างประเทศ ที่นอกจากจะเป็นการสนับสนุน
ให้ศิลปินไทย เข้าถึงตลาดงานศิลปะต่างประเทศ เป็นโอกาสในการเปิดมุมมองให้กับศิลปินแล้วนั้น ยังเป็นประโยชน์
ต่อประเทศ ในการสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจต่องานทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
เข้าใจต่อศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย เปรียบเสมือนการส่งออก Soft Power ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต่อไปอีกด้วย 
 
 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สศร. หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ควรมีการให้การสนับสนุนให้มี
การส่งออกศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงเป็นการสนับสนุนศิลปินในสาขาต่างๆ ได้เข้าถึง
ตลาดงานศิลปะในต่างประเทศมากข้ึน ผ่ายกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนในแต่ละปี โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกที่โปร่งใส เพื่อให้มีศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนที่หลากหลาย และสนับสนุนศิลปินอย่างทั่วถึง 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างช่องทางการขายงานศิลปะทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 จากกลยุทธ์ก่อนหน้า จะเป็นการสร้างให้เกิดอุปสงค์ต่องานศิลปะ ทั้งความต้องการในงานศิลปะจากคนใน
ประเทศ และคนต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะ จึงต้องพัฒนาให้เกิดช่องทางการตลาดเพื่อ
เชื่อมโยงคนที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆ มากขึ้น โดยช่องทางตลาดนั้น ประกอบด้วยช่องทางออฟไลน์ 
และช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ยังขาดกิจกรรม Art Fair ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุน
ช่องทางการตลาดของงานศิลปะ เพื่อให้ศิลปินหลากหลายรูปแบบ สามารถน างานศิลปะของตนเองมาน าเสนอให้กับ
ตลาด หรือผู้สนใจได้ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับศิลปินแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับคนดู ที่สามารถเข้าถึงงาน
ศิลปะต่างๆ ได้มากข้ึนอีกด้วย 
  

นอกจากนี้ แม้ในปัจจุบัน การจัดการประมูลงานศิลปะของไทย ยังขาดความเหมาะสม ทั้งตลาดยังไม่รองรับ 
เนื่องจากมีขนาดความต้องการที่ยังน้อย ประกอบกับระเบียบกฎหมายยังไม่เอ้ือต่อการน าเข้างานศิลปะจาก
ต่างประเทศมากนัก แต่ในอนาคต มีความจ าเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดการประมูลงานศิลปะในประเทศ เพื่อเป็น
ช่องทางการขายงานศิลปะของไทย รวมถึงสามารถยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายงานศิลปะในภูมิภาคได้อีกด้วย 

 
ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ท าให้ช่องทางการขายงานศิลปะออนไลน์ เป็นช่องทางที่

น่าสนใจ ซึ่งได้เปรียบในเรื่องความสะดวกในการเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขายงานศิลปะ แต่จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัย
ของการด าเนินการธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย ก็จะเป็นการสนับสนุนด้านช่องทาง
การตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะได้อีกช่องทางหนึ่ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างระบบนิเวศด้านศิลปะให้รองรับและสนบัสนุนการสร้างงานศิลปะอย่างยั่งยืน 

จากกระเด็นปัญหาที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดยอ้างอิงจาก
การสัมภาษณ์ และการประชุมระดมความคิดเห็นฯ นั้น มักเป็นประเด็นปัญหาเชิงระบบนิเวศ หรือระบบสนับสนุน
อุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้าง การขาดกองทุนสนับสนุนงานศิลปะ ขาดระบบการศึกษา
ด้านศิลปะที่มีคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ จะเป็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน ที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ในภาพรวมของอุตสาหกรรม 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านศิลปะให้รองรับและสนับสนุนการสร้างงานศิลปะอย่า งยั่งยืน ภายใต้

การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนให้มีกองทุนสร้างสรรค์ และพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาของต่างประเทศ พบ่วาหน่วยงานที่ด าเนินการสนับสนุนและพัฒนาด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ มักมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการให้ทุนที่เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ เกิดแนวทางการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ระบบสนับสนุนด้านเงินทุน เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอ่ืนๆ เป็นเครือข่ายหน่วยงานด าเนินการสนับสนุนงานศิลปะในด้าน
ต่างๆ ต่อไป 
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 ปัจจุบัน สศร. มีกองทุนภายใต้หน่วยงานอยู่แล้ว เพียงแต่จากการรวบรวมปัญหา พบว่ากองทุนดังกล่าว ขาด
การบริหารจัดการให้มีแนวทางพัฒนาที่ต่อยอดมาจากระบบกองทุน รวมถึงขาดการด าเนินการเชิงรุก และแนวทาง /
เกณฑ์การสนับสนุนที่ชัดเจน ท าให้ศิลปินและหน่วยงานที่ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบเงินทุนดังกล่าวได้ ดังนั้น ในอนาคต จึงต้องเร่งผลักดันให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนที่มีความเข้าใจใน
การด าเนินการของอุตสาหกรรม ที่สามารถให้ความเห็น และการตัดสินใจด้านกองทุนที่เข้าใจความต้องการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงมีแนวทางพัฒนาต่อยอดกองทุนดังกล่าว ให้เกิดแนวทางการ
สนับสนุนในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
  

ทั้งนี้ นอกจากการบริหารจัดการกองทุนแล้ว ควรมีแนวทางด าเนินการสนับสนุนด้านเงินทุนอ่ืนๆ เช่น ระบบ
บัตรสมาชิกเข้าถึงหน่วยงานศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ โดยระบบสมาชิก
แบบเสียค่าใช้จ่ายนี้ เป็นอีกรูปแบบ ในการเพิ่มเงินในกองทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้ต่อไป 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบการศึกษาด้านศิลปะ เพื่อยกระดับทักษะศิลปินและสร้างความเข้าใจต่อ
ศิลปะมากขึ้น 
 ปัจจุบัน ระบบการศึกษาด้านศิลปะของไทยยังขาดคุณภาพ และไม่สามารถปลูกฝังให้เยาวชนเข้าถึงและ
เข้าใจศิลปะ ท าให้เติบโตไปเป็นประชากรที่ไม่มีความเข้าใจ และไม่เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดังนั้น เพื่อให้เกิดฐานคน
ดูและคนซื้องานศิลปะที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศิลปะ รวมถึง
สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษา ได้เข้าถึงกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ มากข้ึน 
  

นอกจากระบบการศึกษาแล้วนั้น ยังมีแนวทางอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนด้านการสร้างความเข้าใจ หรือพัฒนา
ทักษะของศิลปินได้ เช่น การจัดท าแพลตฟอร์มรวบรวมองค์ความรู้และหลักสูตรด้านศิลปะ เพื่อเป็นประโยชน์กับทั้ง
ประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หรือเป็นประโยชน์กับศิลปิน หรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่สนใจ 
ให้สามารถหาความรู้ในด้านต่างๆ ได้ ก็จะเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรม และสามารถสร้างความ
เข้าใจด้านศิลปะให้กับประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการวิจัย และจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 ปัจจัยการสนับสนุนขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรม นอกจากระบบการสนับสนนุด้านการเงินแล้วนั้น การบริหาร
จัดการให้มีข้อมูลสาธารณะที่เพียงพอ ก็เป็นอีกบทบาทส าคัญที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอ่ืนๆ จะต้อง
ด าเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านข้อมูล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานผู้ออกนโยบายต่างๆ เอกชนและธุรกิจที่เก่ียวของ หน่วยงานในอุตสาหกรรม ไปจนถึงประชาชนทั่วไป 
ได้เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจ หรือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ต่อไปได้ 
 
 ดังนั้น จึงต้องมีการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นของอุตสาหกรรมไว้ที่เดียว เพื่อเป็นประโยชน์
ด้านการเข้าถึงข้อมูล และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อมูลด้านต่างๆ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจ าเป็นอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้บทบาทของหน่วยงานตนเองให้มีคว าม
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอยู่เสมอ และต้องมีการน าเสนอข้อมูลที่มีรูปแบบที่
แปลกใหม่ น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน 
 
 ในส่วนของข้อมูลงานวิจัย พบว่าในปัจจุบันมีข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่น้อยมาก และไม่ มี
ความหลากหลายมากที่ควร ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการท าการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยในด้านตลาดและคนดู เพื่อเป็นการท าความเช้าใจด้านคนดูในเชิงลึก และเป็นข้อมู ล
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถสร้างความเข้าใจต่อความต้องการของกลุ่มคนดูได้ต่อไปอีกด้วย 
 

กลยุทธ์ที่  3.4 พัฒนากระบวนการ กฎหมาย และภาษีที่ เกี่ยวข้อง ให้สามารถส่งเสริม/พัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากกลยุทธ์ข้างต้น การพัฒนาในด้านระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการทางภาษี
ต่างๆ เป็นแนวทางที่จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงใช้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านภาษีส าหรับ
การน าเข้างานศิลปะจากต่างประเทศ ที่เป็นก าแพงส าคัญส าหรับการแลกเปลี่ยนงานศิลปะระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
กลไกสนับสนุนการด าเนนิการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่ออุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และเกิดระบบนิเวศด้านศิลปะที่มีความ
สมบูรณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาด้านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อท าความเข้าใจและพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เอ้ือต่อการสร้างระบบนิเวศของทัศนศิลป์ของประเทศต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่สนับสนุนศิลปะ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกงานศิลปะ 
ข้อบังคับส าคัญจ าเป็นที่ต้องมีเพื่อให้เกิดกลไกในภาพรวม เช่น บังคับให้การซื้อขายต้องผ่านตัวกลางมากกว่าเกิดการ
ซื้อขายโดยตรง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถมีข้อมูลการซื้อขายในระบบ เป็นต้น 
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ด้านกระบวนการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัญหาที่ท าให้หน่วยงานสนับสนุนไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบ  
การสนับสนุนของรัฐได้เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการด้านเอกสาร ระยะเวลาในการด าเนินการนาน โครงการที่ไม่
มีประสิทธิภาพและไม่ตรงกับการด าเนินการของเอกชน กระบวนการเบิกจ่าย ไปจนถึงระบบปีงบประมาณที่ท าให้การ
สนับสนุนไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการของรัฐ ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมทัศนศิลป์
เท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาส าหรับการเข้าถึงการสนับสนุนในทุกๆ อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
  

นอกจากนี้ ควรมีการใช้มาตรการทางภาษีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินการด้านศิลปะของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษีส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
ในภาพรวมของประเทศ ลดหย่อนภาษีส าหรับบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้านศิลปะ เพื่อสร้างให้มี
หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์มากขึ้น ไปจนถึงการลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนทั่วไปที่บริโภคหรือ
สนับสนุนงานศิลปะของไทย เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทัศนศิลป์ ไม่อาจด าเนินการโดยการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมข้างต้นเพียงอย่างเดียว แต่ในการด าเนินงานจ าเป็นต้องพัฒนากลไกการด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบทการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเพื่อให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมมี
ความก้าวหน้าในระยะยาว รวมไปถึงการพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงาน Art Council เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปะใน
ภาพรวมของประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา
ทัศนศิลป์ ดังต่อไปนี้ 

 
1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Art Council  

เพื่อให้การส่งเสริมงานศิลปะในภาพรวมของประเทศมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการขับเคลื่อนงานศิลปะ ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมควบคู่กันอย่างสมดุล  จึงเสนอแนะให้มี
การพิจารณาสนับสนุนการจัดตั้ง Art Council จากการรวมกลุ่มสมาชิกในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะทุก
สาขา เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญ เชิงลึกในด้านงานศิลปะ รวมไปถึงผู้ที่ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานศิลปะ
อย่างเป็นระบบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านงานศิลปะของประเทศไทย ให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติได้
อย่างทัดเทียม 

 
2. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการบริหารกองทุนเพื่องานศิลปะ 

ปัจจุบัน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ด้านการศึกษาวัฒนธรรม และสังคมของประเทศ ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายประการในการเข้าถึงกองทุน ดังนั้น  
จึงควรพัฒนาความร่วมมือและต่อยอดการด าเนินงานขอทุนกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ของ สศร. ให้มี
ขอบเขตการสนับสนุนศิลปินที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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3. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องมีการสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญ 

พร้อมทั้งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหลักอย่างกระทรวง
วัฒนธรรม หรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น และพัฒนากลไกการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อน าประสบการณ์ ข้อคิดเห็นมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมและการสนับสนุนเชิงนโยบาย เพื่อให้ 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาพรวม และรายสาขาเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 

 
4. การส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

แนวคิดหลักในการส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐนั้น คือ สนับสนุนให้มีมุมมองด้านการน างาน
ศิลปะ และวัฒนธรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยงานศิลปะเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ต้องรักษาเพียงเท่านั้น  
แต่การน ามาต่อยอด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยังคงไว้ซึ่งความหมาย แนวคิด 
หรือแก่นของงานศิลปะต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ รวมไปถึงการท าความเข้าใจถึงบริบท ระบบนิเวศ และ
สถานการณ์ของอุตสาหกรรม เพื่อให้การสนับสนุนงานศิลปะต่างๆ จากภาครัฐ ได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 

 
5. การจัดท าข้อมูลสนับสนุนการก าหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปัจจุบัน อาศัยการอ้างอิงจากรหัสมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) ซึ่งเน้นการจัดหมวดหมู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และภาคบริการ แต่ข้อมูลหมวดหมู่งานศิลปะนั้น ซึ่งไม่สะท้อนสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จึงต้องศึกษาข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และก าหนดเป็นหมวดหมู่ทางธุรกิจร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงแรงงาน และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมีการสื่อสาร เชื่อมโยงข้ อมูลระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และ
วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และ  
ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
6. การทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

การก าหนดตัวชี้วัดเดิมที่มีการพิจารณาผลส าเร็จของการด าเนินงานในมิติของผลในเชิงปริมาณนั้น บางส่วน
ไม่สามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการในด้านคุณภาพได้อย่างแท้จริง จึงควรก าหนดให้ความชัดเจนและสามารถ
วัดผลในเชิงคุณภาพ และผลลัพธ์ความส าเร็จการด าเนินงานในระยะยาว หรืออาจปรับเปลี่ยนการติดตามประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานในรูปแบบ Objective and Key Results (OKR) ต่อไป 
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7. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน CEA ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้ CEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์นั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักของศิลปิน หรือผู้คนในวงการทัศนศิลป์ รวมไปถึงคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาก
เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะ CEA เป็นหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นเพียง 2 ปี และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมใน
การบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนั้น การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน CEA ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการในอยู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งทิศทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มศิลปิน และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ เป็นสิ่ง
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะท าให้ CEA ได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถให้ข้อมูลความต้องการได้โดยตรง 
และในทางกลับกัน CEA ยังสามารถดึงความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม หรือโครงการ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
 
แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
 นอกจากการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์แล้ว การศึกษาครั้งนี้ ยังรวมถึง
การศึกษาแผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า
ฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมต่อไป โดยกระบวนการศึกษา จะมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
การจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศเทียบกับของไทยในปัจจุบัน แล้วจัดท าเป็นแนวทางส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงข้อเสนอแนะรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรม โดยมีผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้
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ตารางแสดงข้อมูลผลวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บของแต่ละประเทศ 
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 จากการศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาด้านฐานข้อมูลในต่างประเทศ และการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลของไทยใน
ปัจจุบัน สามารถสรุปเป็นบทเรียนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยอนาคต โดยแยกออกเป็น 
ด้านรายละเอียดข้อมูล และด้านรูปแบบการน าเสนอ ดังนี้ 
 
 ด้านรายละเอียดข้อมูล จากตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บของแต่ละประเทศ 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีการน าเสนอของไทยนั้น ค่อนข้างมีน้อย และไม่ครอบคลุมในแต่ละประเภทของข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้อมูลเชิงสถิติ ที่ปัจจุบันมีการจัดท าและน าเสนอเพียงข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เท่านั้น 
ซึ่งยังขาดการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลสถิติประเภทอื่น เช่น จ านวนแรงงานจบใหม่ จ านวนองค์กร/หน่วยงานด้าน
ศิลปะ จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์/งานศิลปะ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพอ่ืนๆ ก็ยังสามารถพัฒนาตามกรณีศึกษาข้างต้นได้ เช่น การน าเสนอ
รายละเอียดงานศิลปะพร้อมภาพประกอบเป็น Online collection หรือจัดท าเป็นการเดินชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์  
ที่เป็นการชมงานฝนพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ที่ให้ประสบการณ์เหมือนกับเดินชมงานจริงๆ การน าเสนอข้อมูลศิลปิน 
นอกจากที่มีการน าเสนอของไทยในปัจจุบัน เช่น รายนามของศิลปินอาวุโส ควรมีการรวบรวมข้อมูลของศิลปินกลุ่ม
อ่ืนๆ เช่น ศิลปินรุ่นเยาว์ หรือศิลปินรายสาขาอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น ประวัติโดยย่อ ตัวอย่างผลงาน
ส าคัญ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น (เบื้องต้นจะมีพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ที่ด าเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว แต่ขาด 
การบริหารจัดการให้ข้อมูลมีความทันสมัย เป็นต้น)  

ด้านข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย แม้หลายหน่วยงานของไทยจะมีการน าเสนอเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน  
แต่ยังสามารถเพิ่มความหลากหลายในประเภทข้อมูลงานวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลงานวิจัยด้านผู้ชม และด้านตลาด 
เป็นต้น 

 
 ด้านรูปแบบการน าเสนอ การน าเสนอข้อมูลของหน่วยงานไทย หลักๆ จะเป็นการให้ข้อมูลเชิงพรรณา ผ่าน
บทความแบบมีภาพประกอบบนเว็บไซต์ ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านการเก็บรวบรวม หรือจัดท าข้อมูล
ให้หลากหลายมากขึ้นแล้วนั้น ในอนาคต หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ต้องต่อยอดการน าเสนอให้มี  
ความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์แก่สาธารณะมากข้ึนเช่นกัน เช่น การน าเสนอข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบ Infographic 
คลิปวิดีโอ หรือ Podcast บันทึกสัมภาษณ์ศิลปิน/บุคลากรที่น่าสนใจ เป็นต้น 
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เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลในอนาคต จึงได้สรุปข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ประกอบด้วย การมีฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่
มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน และมีหน่วยงานบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล
หลัก เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถแบ่งการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเภท ตามหน่วยงานที่
ด าเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว ให้จัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บตามบทบาทของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้  
การสนับสนุนให้หน่วยงานต่างเผยแพร่ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะชนมากขึ้น และควรส ารวจความต้องการด้านการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้
ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ 

 
จากข้อมูล การจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้น าเสนอไปข้างต้น เป็น

เพียงการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเท่านั้น ล าดับถัดไป CEA หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลสาขาทัศนศิลป์ให้เกิดขึ้นจริงตามข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ เพื่อร่วมกันสร้างฐานข้อมูล
กลางของสาขาทัศนศิลป์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวของในอุตสาหกรรม และการจัดท าฐานข้อมูล
ของอุตสาหกรรมถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการจัดท าเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ ดังนั้น การจัดท าฐานข้อมูลนี้ จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ต่อการด าเนินการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ของไทย เพื่อขับเคลื่อนให้ “ตลาดศิลปะในประเทศพัฒนาอย่างมีพลวัต  
งานศิลปะไทยมีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จลุล่วงได้
ต่อไป 
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บทที ่1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) โดยก าหนดให้มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการสนับสนุนนวัตกรรมและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล สถิติ  
องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาธุรกิจของประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขัน จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ส าคัญของ สศส. โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 12 สาขา ได้แก่ 1 . งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) 2. ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) 3. ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 4. ดนตรี (Music) 5. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film and Video) 6. 
การพิมพ์ (Publishing) 7. การกระจายเสียง (Broadcasting) 8. ซอฟต์แวร์ (Software) 9. การโฆษณา (Advertising) 
10. การออกแบบ (Design) 11. สถาปัตยกรรม (Architecture) และ 12. แฟชั่น (Fashion) 

 
อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่ละสาขา มีลักษณะในการด าเนินธุรกิจ และ

กิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างกัน ท าให้ปัญหาและข้อจ ากัดที่พบมีความแตกต่างกันและเฉพาะเจาะจง การก าหนด 
แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดข้อมูลสถานการณ์  
สภาพปัญหาที่ธุรกิจต้องเผชิญ รวมถึงประเด็นที่จะก่อให้เกิดผลต่อการด าเนินกิจการ 

 
สศส. จึงได้ด าเนินโครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ดนตรี 

ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องส าหรับวางโครงสร้างฐานข้อมูลของ
อุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ แนวทางการส่งเสริม/มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และน าไป
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งผลักดันให้มีการน าแผนพัฒนาฯ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงภาพรวม สถานการณ์ ศักยภาพ พร้อมทั้งวางทิศทางและจัดท า
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา : ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ที่มี 
ความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.2) เพื่อจัดท าแนวทางการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา :  
ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ เช่น จ านวนผู้ประกอบการ จ านวนแรงงาน เป็นต้น ส าหรับ
วางโครงสร้างฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมดังกล่าว 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ในการด าเนินการโครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา มีรายละเอียด

ของการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.3.1) ก าหนดกรอบการศึกษาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี  

ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ รวมถึงฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดังกล่าว เช่น 
นิยาม กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ฯลฯ รวมทั้งก าหนดแผนการด าเนินงานที่แสดง
ให้เห็นถึงระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

1.3.2) ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบที่ดีหรือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในต่างประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
รายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ และการจัดท าฐานข้อมูล 

1.3.3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์  เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ดังกล่าว ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

1.3.4) วิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงานในข้อ 1.3.2 – 1.3.3 เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา 
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา: ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ตลอดจนแนวโน้มในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พร้อมทั้งแนวทางการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ที่สามารถน าไปต่อยอดและ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ 

1.3.5) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย  
(1) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา : ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ พร้อม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1 ฉบับ 
(2) แผนการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์  

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการประยุกค์ใช้ฐานข้อมูล และแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป  
1 ฉบับ 

(3) แผนผังฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
1.3.6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา แยกตามสาขา ประกอบด้วยสาขา
ดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาทัศนศิลป์ 

1.3.7) จัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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1.4 แนวทางการศึกษาและข้ันตอนในการด าเนินงาน 
จากความเข้าใจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ และแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมข้างต้น ตลอดจนนโยบายและ

กรอบแนวคิดในการศึกษาตามที่เสนอไปข้างต้น คณะที่ปรึกษาจึงได้มีการออกแบบขั้นตอนการท างานออกมาเป็น 4 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงาน
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1.4.1 ทบทวนนิยามและก าหนดขอบเขตของการศึกษา รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนฯ และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูล 

ในส่วนของการทบทวนนิยามและการก าหนดขอบเขตของการศึกษา จะท าการพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษา
และสร้างความเข้าใจถึงบริบทการพัฒนาในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม โดยมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.1.1 ก าหนดนิยามศัพท์เพื่อเป็นขอบเขตของการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง 

และทัศนศิลป์ 
การนิยามค าศัพท์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ และศัพท์ที่มี 

ความเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล (Database) ของอุตสาหกรรม จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ คณะหรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผลงานทาง
วิชาการหรือนักวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมและการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม 

 
1.4.1.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแนวทางในการศึกษา ผ่านการทบทวนข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
ทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรมและรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และ
ทัศนศิลป์ หลังจากนั้น จะท าการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูล รูปแบบผลงาน หรือผลิตภัณฑ์ ของแต่ละ อุตสาหกรรม 
เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังนี้ และยังเป็นการก าหนดขอบเขตเพื่อการวางกรอบด าเนินงานของโครงการ
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
1.4.1.3 ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 
การทบทวบกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี 

ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อพิจารณากรอบแนวคิดด้านการพัฒนาและในประเด็นส าคัญอ่ืนๆ จากหน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA ทฤษฎี Porter’s Value 
Chain Analysis หรือกรอบการศึกษาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้จะน ากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้
มีความเหมาะสมกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี 
ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ต่อไป 
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1.4.1.4 ศึกษานโยบายและแผนการพัฒนา (Policy and Direction)  
การศึกษาแผนการพัฒนาและนโยบายของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ รวมไปถึงแผนการด าเนินการ แผนการปฏิบัติของกระทรวงหรือหน่วยงาน 
ที่มีเกี่ยวข้อง เช่น ร่างกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนการพัฒนาของกระทรวงวัฒนธรรม แผนการพัฒนาของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แผนปฏิบัติราชการของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และแผนการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และ
ทัศนศิลป์ และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูล 

 

      
ภาพที ่2 ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 
1.4.1.5 ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบทีด่ี (Best Practice) หรือแนวทางการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลในต่างประเทศ 
การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practice) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

ที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ของประเทศไทย โดย
พิจารณาจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในต่างประเทศ รวมทั้งถอดบทเรียนการพัฒนาในบริบทของประเทศ
เป้าหมาย เช่น นโยบายจากภาครัฐในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพะอย่างยิ่ง การพัฒนา
ในสาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา ปัจจัยสู่ความส าเร็จใน 
การพัฒนา และแนวทางการสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม และแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของสาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ของประเทศไทยต่อไป 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
32 

1.4.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรี 
ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของอุตสาหกรรม
ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ของประเทศไทย พร้อมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับ
นโยบายหรือแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนแนวโน้มส าคัญที่อาจส่งผลต่อ 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการก าหนดแนวทางของ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป โดยมีการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.2.1 ศึกษาสถานภาพในปัจจบุัน แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อทราบถึงภาพรวม

สถานการณ์และการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง 

และทัศนศิลป์ จากรายงานการศึกษาและข้อมูลทางสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึง
ภาพรวมของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งพิจารณาปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อนาคต  

 
1.4.2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนนิธุรกิจ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศักยภาพ รวมไปถึงการพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ของไทย โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทั้ง 6 ประการ และใช้กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล
อ่ืนๆ ในข้างต้น เพื่อสรุปข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์ ประเด็นปัญหา อุปสรรคในปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และประเด็นอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อการก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

 
ภาพที ่3 ตัวอย่างกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1.4.2.3 ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) 
ขั้นตอนถัดมา จะเป็นการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ จะมีการวิเคราะห์และ

ประเมินประเด็นการพัฒนาและข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมในเชิงลึก ตลอดจนพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก
ทั้งหมดที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา (Strategic Option) และทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.2.4 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย 
การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งเป็นผล

จากการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลและการด าเนินงานในข้างต้น ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดท าแผนการพัฒนา
รายอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย ทิศทางเชิงกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งก าหนด Flagship Project หรือโครงการส าคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นการวางกรอบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 3 อุตสาหกรรมข้างต้น พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติม ในกรณีที่เป็นการด าเนินงานสนับสนนุทีม่ีความส าคัญ ที่สามารถพัฒนาเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

 
1) จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 
2) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเปน็รูปธรรม 

 

 
ภาพที ่4 ตัวอย่างการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) และเป้าหมายของการพัฒนา 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1.4.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลรายสาขา 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าฐานข้อมูลรายสาขาของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมอย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 
1.4.3.1 รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องต่อการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลภาพรวมของ

อุตสาหกรรม 
การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและ
องค์ประกอบโดยรวมของฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงภาพรวมของการเชื่อมโยงข้อมูล  
จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งท าการจัดกลุ่มข้อมูลในส่วนของโครงสร้างของฐานข้อมูลในเบื้องต้นให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรม 

 
1.4.3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฯ ในประเทศ โดยการน าผลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
เบื้องต้น และความต้องการในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการจัดล าดับความส าคัญของ
ข้อมูลหลักและข้อมูลสนับสนุนที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละประเภท เพื่อเป็นการวางแนวทางในการพัฒนา
ฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมและส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน 

จากการด าเนินการ ที่ปรึกษาได้ท าการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนรวมทั้งหมด 19 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น สถาบันการศึกษา/โรงเรียนศิลปะ 2 หน่วยงาน ศิลปิน/ผู้ผลิตงาน
ศิลปะ 8 หน่วยงาน แกลเลอรี่/ออนไลน์แกลเลอรี่ 5 หน่วยงาน นิตยสารศิลปะ 1 หน่วยงาน หน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ 2 
หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐ 1 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่5 สรุปหน่วยงานที่ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ 

 
1.4.3.3 วิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อจ าแนกชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ทราบถึงชุดข้อมูลที่ต้องเก็บหรือ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม 
การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของฐานข้อมูล โดยการวิเคราะห์ด้วย Gap Analysis เพื่อประเมิน 

การจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เทียบกับลักษณะของฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น และท าการวิเคราะห์ช่องว่าง  
การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถลดช่องว่างของฐานข้อมูลว่ามีข้อมูลส่วนใดที่จ าเป็นจะต้องจัดเก็บเพิ่มเติมหรือ
ควรได้รับการปรับปรุง ในขณะเดียวกันเพื่อให้ทราบถึงความสอดคล้องของฐานข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งานทั้ง
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วย Gap Analysis 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1.4.3.4 ออกแบบโครงสร้างของฐานขอ้มูล (Database Design) 
ขั้นตอนถัดมา จะเป็นการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก  

ทราพระผการด าเนินงานในขั้นตอน 3.3.1 - 3.3.3 มาออกแบบเป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมลู (Database Design) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1.4.3.5 แผนการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 
การจัดท าแผนการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรายสาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์  

จะเป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลตามข้างต้น และจัดท าออกมาเป็น
แผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรมรายสาขา ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1) แผนการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศลิป์ 
2) ข้อเสนอแนะในการประยุกตใ์ชฐ้านข้อมูล 
3) แนวทางการด าเนนิงานในขั้นตอนต่อไป 

 
1.4.3.6 แผนผังฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

การจัดท าแผนผังฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีม่ีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลในการด าเนินงานระยะต่อไป 
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1.4.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็นและประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนฯ 
การจัดประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ

แผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อน าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสรุปแนวทางการด าเนินงานของการศึกษา โดยการจัดการประชุม จะแบ่งออกเป็น 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล
ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยจะจัดอุตสาหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 

 การประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูลแต่ละ
อุตสาหกรรม โดยจะจัดอุตสาหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 
 

1.4.4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล
ของแต่ละอุตสาหกรรม 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูล เพื่อ
น าเสนอผลการศึกษาศักยภาพของอุตสาหกรรม แนวทางและปัจจัยที่มีความส าคัญในการพัฒนา และทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ในเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมในล าดับต่อไป ทั้งนี้มีการก าหนดแนวทางในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และระดมความคิดเห็นแยกราย
อุตสาหกรรม โดยให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 

 
1.4.4.2 จัดประชุมเพ่ือน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมลูของแต่ละ

อุตสาหกรรม 
การจัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละ

อุตสาหกรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยน า 
ผลการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนารายอุตสาหกรรม ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
มีการก าหนดแนวทางในการจัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และแผนการจัดท า
ฐานข้อมูลแยกรายอุตสาหกรรม โดยให้มีการจัดประชุมน าเสนอแผนอุตสาหกรรมละ 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 3 คร้ัง 
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บทที ่2 การก าหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดในการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

การศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศลิป์ 
มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดขอบเขตการศึกษา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และก าหนดขอบเขตการศึกษาว่าการจัดท า
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมว่าจะมีการมุ่งเน้นการต่อยอดพัฒนาได้อย่างชัดเจน และไม่ให้เกิดการด าเนินงานที่ทับซ้อนกับ
หน่วยงานที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว พร้อมทั้งสามารถร่วมพัฒนาในขอบเขตที่ยังไม่มีผู้ด าเนินการได้ต่อไป รวมไปถึง
การวางกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน ส าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาในล าดับถัดไป ทั้งนี้ การน าเสนอประกอบไป
ด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 1) การก าหนดขอบเขตในการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
ทัศนศิลป์ และ 2) กรอบแนวคิดในการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
2.1  การก าหนดขอบเขตของการจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 

สาขาทัศนศิลป์  
ในล าดับถัดไปจะเป็นการก าหนดขอบเขตในการจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

สาขาทัศนศิลป์ ดังนั้น การศึกษาข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของเป้าหมาย 
ทิศทาง และแนวทางการด าเนินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดขอบเขตการศึกษาใน
ครั้งนี้ได้โดยไม่ให้เกิดการด าเนินการที่ทับซ้อนกับหน่วยงานที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว และสามารถสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในขอบเขตที่ยังไม่มีแนวทางการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริบทของการขับเคลื่อนและการด าเนินงานด้านการน าไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1 การก าหนดขอบเขตการด าเนนิงาน 

ส าหรับการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน อาศัยการศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจถึงขอบเขต และ
บทบาทหน้าที่การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และพิจารณาก าหนดขอบเขตการจัดท าแผนการส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 
โดยมีรายละเอียดการศึกษาข้อมูลนโยบายที่เก่ียวข้อง และการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
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2.1.1.1 การศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อย่างเป็นรูปธรรม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการอาศัยจุดแข็งด้านทุนทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศในการผลักดันเศรษฐกจิ
ของประเทศไทย โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมในการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการของ
อุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ดังนั้น การศึกษาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสาขาข้างต้นจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาข้างต้นให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าพิจารณานโยบายและแผนงานที่
เก่ียวข้องทั้งหมด 4 แผนพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี 
2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) 
3) นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560–2564) 
4) ร่างแผนการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพรวมนโยบายและแผนการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
เมื่อพิจารณาบทบาทและขอบเขตของนโยบายและแผนพัฒนาข้างต้น จะเห็นได้ว่าร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี 

ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรากฐานส าคัญใน 
การขับเคลื่อนที่เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทย ในขณะที่ แผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ.2561-2564) มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อน าไปพัฒนา
และส่งเสริมทุนทางด้านวัฒนธรรมของไทย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าทั้ง  2 แผนพัฒนาข้างต้นนั้น มีขอบเขตการพัฒนา
ครอบคลุมในส่วนของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของชาติเป็นหลัก  
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ในขณะที่นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ.2560-2564) ของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีเนื้อหาสะท้อนความเป็นปัจจุบัน  
แต่ยังคงปรากฏรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ โดยในปี พ.ศ. 2545 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้
จ าแนกขอบข่ายของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมออกเป็น 9 สาขา ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (2) ศิลปะการแสดง (3) ดนตรี  
(4) วรรณศิลป์ (5) สถาปัตยกรรม (6) มัณฑนศิลป์ (7) เรขศิลป์ (8) ภาพยนตร์ และ (9) ออกแบบเครื่องแต่งกาย  
โดยมีแนวทางการพัฒนาผลงานผ่านการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือ 
ตีแผ่ความคิดเก่ียวกับสภาพแห่งปัจจุบันให้สังคมรับรู้ผ่านการน าเสนอผลงาน  

 
อย่างไรก็ตาม พบว่านโยบายและแนวทางการพัฒนาส่วนใหญ่ยังขาดหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและ

ด าเนินงานด้านการน าไปต่อยอดทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ท าให้มีการแต่งตั้งหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการผลักดันให้มีการจัดท าร่างแผนการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป จากความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบทที่ 2 
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 12 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก และสามารถ
สังเกตได้ว่ามีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีความทับซ้อนกับขอบข่ายงานของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย 
จ านวน 6 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) ทัศนศิลป์ (2) ศิลปะการแสดง (3) ดนตรี (4) สถาปัตยกรรม (5) ภาพยนตร์ 
และ (6) ออกแบบเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าแต่ละนโยบายและแนวทางการพัฒนามีทิศทาง 
การพัฒนาที่มีลักษณะสอดคล้องกันกับนโยบายภาพรวมในระดับประเทศ และในขณะเดียวกันแต่ละแผนพัฒนาก็มี
ความมุ่งเน้นที่แตกต่างกันออกไป ในล าดับถัดไปจะเป็นในส่วนของรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานและ 
ความต่อเนื่องของนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในบริบทของอุตสาหกรรมดนตรี 
ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

 
จากการศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (พ.ศ. 2560–2564) และร่างแผนการด าเนินการของส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์  ของประเทศในภาพรวม  
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาเพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่และ 
แหล่งเรียนรู้เป็นหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในบริบทของโลกและเทคโนโลยี ท าให้การก าหนดนโยบาย
จากภาครัฐมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถและการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรและการยกระดับภาคการผลิตด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับ
โลกอย่างมั่งคงและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาพื้นที่และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม ผ่านการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่จ าเป็นต่างๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจสร้างสรรค์รายสาขาข้างต้น เช่น ศูนย์วัฒนธรรม โรงละครใหม่ และหอวิศิษฏศิลปิน เป็นต้น นอกจากนี้  
การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม การปรับปรุงมาตรฐาน  / กฏหมายและกลไกการบริหารของหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
รากฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในภาพรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืนเช่นเดียวกัน 

 
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศลิป ์

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

  
ทั้งนี้ จากการทบทวนนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์

ข้างต้น เมื่อพิจารณาประกอบกับประเด็นการพัฒนาที่มีความโดดเด่นจากตารางที่ 4 พบว่ามีตัวอย่างโครงการหรือ
กิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีและภาพรวมของทั้ง 3 อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
42 

จากบทบาทและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์นั้น พบว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่ เป็นทรัพย์สินและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ ส่วนส านักงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น มีบทบาทหน้าที่บางส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ  
การส่งเสริมการน าศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่มาต่อยอด รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพิ่มเติม พร้อมทั้งน าไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่ง สศส. จะต้องสร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งหมด เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในระยะยาว 
 
2.1.1.2 สรุปขอบเขตการด าเนินงาน 

จากการศึกษาข้างต้น สามารถน ามาสรุปเป็นขอบเขตการด าเนินงานโครงการใน 2 ส่วน คือ 1) ขอบเขตการ
ด าเนินงานในการจัดท าแผน และ 2) ขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทัศนศิลป์ โดยการแบ่ง
ขอบเขตการด าเนินงานโครงการนี้ พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นส าคัญ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 9 สรุปขอบเขตการด าเนินงานของโครงการ 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1. ขอบเขตงานจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทัศนศิลป์ 
เป็นการศึกษาข้อมูลและจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ที่มีการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวม โดยส าหรับ
ขอบเขตงานจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์นั้น ให้ความส าคัญกับงานทัศนศิลป์เป็นงานร่วมสมัย หรือ
ศิลปะประยุกต์ เป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มงานที่ยังมีการซื้อขาย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อยู่ และแตกต่างกับ
ผลงานทัศนศิลป์โบราณ ซึ่งส่วนมากจะเน้นไปที่การเก็บรวบรวมผลงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และมีการซื้อขายชิ้นงานไม่
มากนัก  

 
2. ขอบเขตการจัดท าฐานข้อมูลอตุสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทศันศิลป์ 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลส าหรับการวางโครงสร้างการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา
ทัศนศิลป์ มีขอบเขตการด าเนินงานที่กว้างและครอบคลุมเนื้อหามากกว่าการจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมี
ขอบเขตการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม ใน 2 ส่วนคือ  

1) ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวเนื่องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าอุตสาหกรรม  
2) ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษา โดยครอบคลุมงานทัศนศิลป์ทุกประเภทที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทย ทั้งงานทัศนศิลป์โบราณ และงานร่วมสมัย เช่น ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ ข้อมูลศิลปิน
แห่งชาติ เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ การรวบรวมและศึกษาข้อมูลในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่ครอบคลุมการด าเนินงานทั้ง 2 ส่วนนี้ จะท าให้

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการรวบรวมข้อมูลทั้งด้านที่เป็นต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานใหม่บนรากฐานและต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม และส่งผลสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในภาพรวมผ่าน
ข้อมูลด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการก าหนด
นโยบาย หรือแผนงานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในระยะยาวต่อไป  
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2.1.2 ขอบเขตเชิงนิยามของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
เพื่อท าความการเข้าใจเบื้องต้น และก าหนดกรอบการศึกษาของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ จึงศึกษาค้นคว้า

ความหมายและนิยามของค าว่า ‘ทัศนศิลป์’ จากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่ได้ก าหนดขอบเขตนิยามของทัศนศิลป์ โดยคัดเลือกเหลือ 4 แหล่ง ได้แก่ 1. สารานุกรม
ภาษาอังกฤษ Britannica 2. ศูนย์ศิลปะรัฐเทกซัส The Old Jail Art Centre 3. หนังสือทัศนศิลป์ปริทัศน์ เขียนโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ และ 4. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. Britannica ได้ก าหนดความหมายของทัศนศิลป์ว่ า  “A visual object or experience consciously 

created through an expression of skill or imagination. The term art encompasses diverse 
media such as painting, sculpture, printmaking, drawing, decorative arts, photography, and 
installation.” 
 

2. The Old Jail Art Centre ได้ก าหนดความหมายของทัศนศิลป์ว่า “The Visual Arts gives a way to 
express feeling, emotion, opinion, or taste through visual means, for instance, photography, 
painting, sculpting and drawing. … an artist use paint, canvas and various materials to create 
art objects.” 

 
3. ทัศนศิลป์ปริทัศน์ (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์) ได้ก าหนดความหมายของทัศนศิลป์ว่า “ผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นให้

เห็นถึงรูปทรง 2 มิติและ 3 มิติ มีเนื้อที่ของปริมาตรและเนื้อที่บริเวณว่างตามปริมาตร  ของการรับรู้ที่มี
ลักษณะเป็น 2 มิติและ 3 มิติ และที่ส าคัญ คือ ต้องสามารถมองเห็นได้” 

 
4. ราชบัณฑิตยสถาน ได้ก าหนดความหมายของทัศนศิลป์ว่า “ศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะ

ที่ เป็นรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น ภาพจิตรกรรม  
ภาพพิมพ์ งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม” 
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ภาพที ่10 สรุปความหมายของทัศนศิลป์ (Visual Arts) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

จากการสังเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ส่วน ที่ก าหนดค าอธิบายความหมายและ
ค านิยามของทัศนศิลป์สามารถสรุปได้ว่าส่วนประกอบของค านิยามของทัศนศิลป์นั้น ประกอบไปด้วย  
5 องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ 1. ผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปทรง 2 มิติ หรือ 3 มิติ 2. เป็นวิธีในการถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด หรือรสนิยม 3. เป็นการแสดงออกถึงทักษะหรือจินตนาการ 4. โดยผ่านตัวกลางคือสิ่งของ หรือ  
art objects 5. ผู้ชมจะต้องใช้สายตา หรือการมองเห็นในการรับสาร 
  

ทั้งนี้สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า “ทัศนศิลป์ (Visual Arts) คือ ศิลปะสาขาหนึ่งที่ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด รสนิยม หรือทักษะ ผ่านการสร้างสิ่งของทางศิลปะ (Art Object) และผู้ชมสามารถรับสารผ่าน
สายตา หรือการมองเห็น (หรือสัมผัส)” 
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2.1.3 ประเภทหรือการจัดหมวดหมู่ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
การจัดประเภทของทัศนศิลป์ พบว่ามีการจัดประเภทของทัศนศิลป์ไว้อย่างหลากหลาย แต่ที่ปรึกษา ได้

คัดเลือกการจัดประเภทของทัศนศิลป์ที่ปรากฎในแบบเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โดยได้น าเสนอข้อมูลการจัดประเภทของทัศนศิลป์ไว้ในเบื้องต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 11 การจัดประเภทของทัศนศิลป ์

ที่มา: คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่า  ทัศนศิลป์ (Visual arts) เป็นแขนงหนึ่งของศิลปะ ที่จะต้องอาศัย 
การมองเห็นในการรับสารของตัวกลางทางศิลปะชนิดนั้นๆ โดยทัศนศิลป์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) วิจิตรศิลป์ (Fine art): งานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการเสพเพื่อความสวยงานทางศิลปะ 
2) ประยุกต์ศิลป์ (Applied art): งานศิลปะเชิงประยุกต์ คืองานศิลปะที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์

ใช้สอยอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ และมีความสวยงามจาก
การออกแบบ หรือนิตยสาร ที่มีการใช้งานในการเป็นสื่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้อ่าน และในกระบวนการผลิต
จะใช้การออกแบบเพื่อให้มีความสวยงาม เป็นต้น 

3) สถาปัตยกรรม (Architecture): การออกแบบสิ่งปลูกสรา้ง อาคารบ้านเรือน ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย หรือไม่ใช่
เพื่อการอยู่อาศัย โดยความสวยงามนัน้สามารถรับรู้ไดผ้่านการมองเห็นเช่นกัน 
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การศึกษาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการศึกษาทัศนศิลป์ ที่เป็นงานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์
เป็นหลัก คือ เป็นศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพื่อการชื่นชม ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ อารมณ์ ปัญญาหรือเพื่อ
ความสุขทางใจ มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ โดยงานประเภทนี้นั้น ยังสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของสื่อที่ใช้เป็น
งานศิลปะ (medium) เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1. จิตรกรรม (Painting) คือ งานประเภทภาพเขียน หรือภาพวาด 
2. ประติมากรรม (Sculpture) คือ งานปั้น งานแกะสลัก งานหล่อ รวมถึงงานประกอบขึ้นรูป 
3. ภาพพิมพ์ (Printmaking) คือ งานศิลปะที่กระบวนการผลิตจะต้องอาศัยแม่พิมพ์ เป็นตัวแบบใน 

การประทับกับสื่อ ให้ออกมาเป็นงานศิลปะ ท าให้งานประเภทนี้ อาจมีการผลิตซ้ าๆ ได้ ผ่านการใช้แม่พิมพ์ 
4. ศิลปะเทคนิคผสม (Mixed media) คือ การสร้างงานศิลปะที่ประกอบขึ้นจากหลายๆ สื่อ รวมถึงงานศิลปะ

เทคนิคผสมที่เป็นการใช้สื่อใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการสร้างงานเป็นงานศิลปะ หรือใช้โปรเจคเตอร์ ในการฉายภาพที่ออกแบบบนฉาก  
ก็นับเป็นงานศิลปะประเภทนี้เช่นเดียวกัน 

5. ภาพถ่ายและภาพยนตร์ (Film-based art) คือ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องบันทึกแสงผ่านฟิล์ม  
ซึ่งจะประกอบไปด้วย การถ่ายภาพ (Photography) ที่เป็นภาพนิ่ง และการสร้างภาพยนตร์ (Filmmaking) 
ที่เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว แต่การศึกษาในครั้งนี้ จะไม่รวมการสร้างภาพยนตร์ในขอบเขตการศึกษา 
เนื่องจากจะเป็นงานที่อยู่ในขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาภาพยนตร์ 

 
2.1.4 การก าหนดขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

ในส่วนของการก าหนดขอบเขตการศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ราย สาขา
ทัศนศิลป์ ในบริบทของประเภทหรือหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับการ
ต่อยอดทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เพื่อเป็นการวางกรอบการศึกษาให้มีความชัดเจนน าไปสู่
การวางแนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และน าไปก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 
ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งผลักดันให้มีการน าแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป 
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ภาพที ่12 สรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

การศึกษาของโครงการในครั้งนี้ จะประกอบด้วยการศึกษาเพื่อจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขาทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ และจากรายละเอียดการจัด
ประเภทของทัศนศิลป์ในข้างต้นนั้น จะสามารถสรุปขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในครั้งนี้ได้ว่า จะเป็น
การศึกษางานทัศนศิลป์ (Visual arts) ที่เป็นงานวิจิตรศิลป์ (Fine art) โดยครอบคลุมงานศิลปะที่เป็นงานจิตรกรรม 
(Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) ศิลปะเทคนิคผสม (Mixed media) และภาพถ่าย 
(Photography) เป็นส าคัญ 
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2.2 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
ในส่วนของกรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาและฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จะเห็นได้ว่ามี

การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดผลการด าเนินงานประกอบไปด้วยกรอบแนวคิดทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี ้
จากข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งในการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น จะอาศัยกรอบ

แนวคิด 2 ส่วนในการวิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศลิป์ 
คือ 1. องค์ประกอบหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 2. กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์ต
เตอร ์(Porter’s Value Chain Analysis) 

 

 
ภาพที ่13 กรอบแนวคิดหลักในการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

รายสาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป ์
 
2.2.1 องค์ประกอบหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาข้อมูลแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จาก 6 หน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมทั้งในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
และด้านการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย  

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

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

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

and Development (UNCTAD) 
  

zzzzzzzz 
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จากข้อมูล 6 หน่วยงานข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่14 องค์ประกอบและรายละเอียดของกรอบ 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 

ที่มา: World Economic Forum, UNCTAD, กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA  
และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 

 
  

zzzzzzzz 
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1) ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural asset) 
ทุนทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่อยู่ในกลุ่ม Creative Originals  
ซึ่งน าบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม มาใช้ในการสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทุนทางวัฒนธรรมจะได้เปรียบในการพัฒนาผลสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์กว่าประเทศอ่ืนๆ ด้วยเหตุที่ทุนทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทางสังคม และเป็น
จุดแข็งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพลังขับเคลื่อน
ทางด้านเศรษฐกิจ  

 
ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่ามีความหลากหลายและเอกลักษณ์ที่เฉพาะทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 

เนื่องจากความแตกต่างของภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่   
ซึ่งเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ก าหนดกรอบการด ารงชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งส่งผลทั้งในเรื่องของวิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้นการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จาก
มรดกศิลปวัฒนธรรม จึงถือเป็นการรักษาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ มีโอกาสสูญหายให้คงอยู่   
ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ชุมชนน าองค์ความรู้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการสร้างสรรค์  
พัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพหรือศักยภาพตามความเหมาะสมต่อเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นการสร้าง
รายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในกับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

  
จากความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือชุมชนในพื้นที่ จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญไว้
ไม่ให้สูญหาย และน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งประเด็นที่ส าคัญของการรวบรวม
และต่อยอดปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม มีตัวอย่างดังนี้ 

 ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละ
ท้องถิ่น (Resources) 

 วัฒนธรรม ประเพณีและมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดต่อกันมาในแต่ละท้องถิ่น (Local 
Culture and Traditional) 

 ความรู้ในเร่ืองของทักษะฝีมือ และความเชี่ยวชาญในงานช่างเฉพาะด้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
(Local Skill and Knowledge) 
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2) ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital) 
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นเป็นปัจจัยที่สง่ผลต่อการพัฒนามาก

ที่สุดปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากงานสร้างสรรค์ ถือเป็นงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถของมนุษย์ ความรู้และทักษะ
ฝีมือที่มีการฝึกจนมีความช านาญ หรือการใช้ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดสินค้าหรือการบริการใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม Creative Originals มักจะมีการถ่ายทอดทักษะ 
การสร้างสรรค์ผลงานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยเช่นกัน 

 
อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือบริการจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการบริการสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและรูปแบบการด ารงชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ควบคู่กัน มากกว่าการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นงานศิลปะที่
เน้นการสร้างตัวตนของศิลปินเท่านั้น 

  
ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะฝีมือใน 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ในแต่ละท้องที่ 
โดยประเด็นที่ส าคัญของการพัฒนาปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มีตัวอย่างดังนี้ 

 การส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs) 

 การสนับสนุนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องของการออกแบบและการต่อยอดทาง
ความรู้เพื่อน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ (Creative talents)  

 การให้ความส าคัญกับบุคลากรที่เป็นต้นแบบของการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Role Model) 

 สถาบันการศึกษาหรือศูนย์พัฒนางานทักษะพื้นฐานของงานสร้างสรรค์ (Education / Vocational 
training) 
 

3) ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Enablers) 
การพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

และต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความประณีตและแปลกใหม่ 
เพื่อสร้างความน่าสนใจและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตลอดจนการเป็นช่องทางใน  
การจัดจ าหน่ายหรือส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการ / ผู้ผลิตในการเข้าถึงผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภคยังสามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองมากที่สุดอีกด้วย  
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นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียังสามารถพัฒนาเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนหรือช่างฝีมือที่มีความรู้  มีทุนทางวัฒนธรรมและทักษะการสร้างสรรค์งาน 
กับกลุ่มนักออกแบบที่ต้องการแรงบันดาลใจหรือความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานจากทักษะที่มีอยู่เดิม ซึ่งทั้ง
สองกลุ่มจะสามารถพัฒนาเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่กัน และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฝีมือและหัตถกรรม
รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  

จากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อให้การพัฒนาสามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
โดยประเด็นที่ส าคัญของปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มีตัวอย่างดังนี้ 

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

 การพัฒนาช่องทางการค้าขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
โดยตรง (Creation of platform services) 
 

4) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ (Creative Environment) 
สภาพแวดล้อมหรือแหล่งรวมพื้นที่สร้างสรรค์ ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มีส่วนส าคัญต่อกระบวน  

การคิดและการผลิตชิ้นงานในแวดวงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ถือ
เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์และ  
การเรียนรู้ที่ประสบพบเจอ โดยการที่คนจะสามารถแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์นั้นๆ ได้ จ าเป็นต้อง  
มีสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่เหมาะสม ในการแสดงออก ตัวอย่างเช่น การพัฒนาชุมชนหรือย่านสร้ างสรรค์ที่
เปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ น าผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ มาจัดแสดงสู่สายตา
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มารวมตัวกัน จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติต่อกันและกัน ซึ่งจะท าให้ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งกระจายวงกว้างออกไป 
ในพื้นที่หรือสังคมนั้นๆ  
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นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
อีกมากมาย เช่น ศูนย์เรียนรู้ทางด้านงานออกแบบ พื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่มีความพร้อมทาง  
ด้านเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทันสมัย ศูนย์การค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอาคารและตึกที่มีรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ก็ถือเป็นจุดก าเนิดของความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน โดยประเด็นที่ส าคัญ
ของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังนี้ 

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

 ศูนย์เรียนรู้การออกแบบ (Design center) 

 การสร้างพื้นที่ท างานที่คนสามารถร่วมแบ่งปันและแชร์ความคิดสร้างสรรค์ (Co-working space) 

 พื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ (Workspace/Lab) ที่มีความพร้อมทั้งในด้านของอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เหมาะต่อการพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม 
  

5) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ (Role of Government) 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการและแนวคิดที่ต่างไป  

จากอุตสาหกรรมแบบเดิมหรือเก่านั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในเรื่องของการสนับสนุน
ทางด้านการเงินและการลงทุน (Funding) ในกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนา  

 
รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากร (Training policy or Planning guide) ตลอดจน

การส่งเสริมในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Public products 
and service provision) เช่น การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร) การส่ง เสริม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual property) 
สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่
ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายอ่ืนๆ โดยบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ส าคัญและส่งผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังนี้ 

 โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากภาครัฐ (Building infrastructure)  

 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Access to finance)  

 การลงทุนในโครงการต่างๆ และการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ (Funding)  

 การปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) 

 การเปิดตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ (Open new 
market) 
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 มาตรการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์/สินค้า มาตรการทางภาษีในการน าเข้าเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสร้างสรรค์งาน รวมถึงสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ (Supporting export 
markets) 
 

6) ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Networking / Connectivity) 
ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายหรือการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่ างๆ ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า  

(Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ 
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่สูงมากในปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความต้องการและ
รสนิยมทางด้านแฟชั่น และไลฟสไตล์ของผู้บริ โภค จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้ประกอบการจะสามารถรักษา 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงด าเนินธุรกิจอยู่ได้แต่เพียงผู้เดียว  

 
ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจับมือและสร้างความสัมพันธ์กับ

ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความส าคัญต่อการแข่งขันในตลาด ตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดส่ง ผู้สร้างสรรค์งาน สถานที่แสดง
สินค้า/งาน และลูกค้า รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนา
ขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มคนทั้งจาก
ภายในและภายนอกกลุ่มธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Creation Activities) ตลอดจน 
การยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน (Competitive position) ให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย โดยประเด็น
ทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ ที่ส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
มีตัวอย่างดังนี้ 

 ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มี  
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน (Connectivity between each factor) 

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

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

 ระดับความร่วมมือและการรวมกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม  
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จากการศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังกล่าวในข้างต้น ในการ
ด าเนินงานการจัดท าโครงการแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์  
จึงอาศัยกรอบแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยหรือ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาผู้ประกอบการที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นล าดับแรกต่อไป  

 
ตัวอย่างการใช้กรอบ 6 องค์ประกอบหลักของ Creative Ecosystem ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณา

จากสถานการณ์เบื้องต้นของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมทั้งน าประเด็นต่างๆ ในปัจจัยแต่ละส่วนมาพิจารณา เพื่อเป็น
ข้อมูลตั้งต้นส าหรับการวิเคราะห์ และจัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง  
และทัศนศิลป์ต่อไป โดยตัวอย่างการสรุปข้อมูลงานทัศนศิลป์ตามกรอบองค์ประกอบหลัก ทั้ง 6 ส่วน มีดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 15 การวิเคราะห์องค์ประกอบของอุตสาหกรรมทัศนศลิป์ของไทย 

ตามกรอบการวิเคราะห์ 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 
ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 

 ด้านที่ 1: ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Cultural Asset) 
เกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของทุนทางวัฒนธรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนทางวัฒนธรรมด้าน

ทัศนศิลป์ งานศิลปะต่างๆ รวมถึงการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคนดู ซึ่งเป็นรากทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนเสพงานศิลปะของไทย
ในปัจจุบัน 
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 ด้านที่ 2: ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human Capital) 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงานหรือบุคลากรในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน 

บทบาทสนับสนุนด้านศิลปะอ่ืนๆ โดยครอบคลุมถึงเรื่องทักษะเชิงศิลปิน การสร้างผลงานของศิลปิน หรือ
ทักษะเชิงบริหารจัดการอ่ืนๆ รวมทั้งความคุ้มครองด้านแรงงาน มาตรฐานอาชีพต่างๆ เป็นต้น 

 

 ด้านที่ 3: ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technological Enablers) 
เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีผนวกเข้ากับการด าเนินการที่มีอยู่แล้ว หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มา

ช่วยยกระดับการด าเนินการ หรือยกระดับการสนับสนุนการด าเนินการของอุตสาหกรรมได้ รวมถึงสื่อศิลปะ
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น การสร้างงานศิลปะในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น  นอกจากนี้ 
ยังรวมถึง การใช้ช่องทางออนไลน์ หรือ Online platform ในการสร้างการเข้าถึงงานศิลปะ ซึ่งเป็นการเชื่อม
งานศิลปะหรือผู้ผลิต เข้ากับกลุ่มผู้ชมหรือผู้ซื้อได้ หรือการพัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนการน าข้อมูลไปใช้ต่อยอดต่อไปอีกด้วย  

 

 ด้านที่ 4: ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ (Creative Environment) 
เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งส าหรับอุตสาหกรรมทัศนสิลป์ จะรวมทั้งเรื่องพื้นที่ (Space) 

ทั้งพื้นที่ส าหรับการผลิตงานศิลปะ การท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงพื้นที่ที่จะใช้แสดงผลงานอีกด้วย นอกจากนี้
จะเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค ซึ่งคือผู้ชมงานศิลปะ รวมถึงผู้ซื้องานศิลปะ นักสะสม หรือธุรกิจผู้สนับสนุนเป็นต้น  

 

 ด้านที่ 5: บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ (Role of Government) 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกแผนพัฒนา ก าหนด

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ นโยบายสนับสนุน โครงสร้างของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน
สนับสนุน กระบวนการของการด าเนินการของภาครัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือภาษีที่เก่ียวข้อง 

 

 ด้านที่ 6: ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Networking / Connectivity) 
เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ หรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในประเทศ หรือกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งภายในอุตสาหกรรม 
หรอืระหว่างอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย 

 
 จากรายละเอียดในข้างต้น เป็นกรอบแสดงรายละเอียดว่า ปัจจัยการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ทัศนศิลป์แต่ละด้านนั้น จะอยู่ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ตาม 6 Key Elements in the Creative Ecosystem 
ภายใต้กรอบในด้านใด ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์รายละเอียดของปัจจัยที่จะต้องพัฒนาในด้านระบบนิเวศ
สร้างสรรค์ที่ครอบคลุมในทุกปัจจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป  
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2.2.2 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์ตเตอร ์(Porter’s Value Chain Analysis)   
นอกจากกรอบปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 6 ปัจจัยในข้างต้นแล้ว การศึกษาในครั้งนี้  

จะใช้กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) ในการศึกษาห่วงโซ่คุณค่า
ในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการท าความเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เล่นที่
เก่ียวข้องในอุตสาหกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาของแต่ละขั้นตอน เป็นต้น  
โดยกรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที ่16 กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์ตเตอร์ (Porter’s Value Chain Analysis) 

 
กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านี้ มักใช้กับการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทหนึ่งๆ โดยจะแบ่ง

กิจกรรมที่ เกิดขึ้น เป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 
(Supporting Activities) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ 

การตลาด และการขนส่งสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ 
1. การขนส่งขาเข้า (Inbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการได้รับหรือขนส่ง รวมถึงการจัดเก็บ และ

แจกจ่ายวัตถุดิบ ก่อนเข้ากระบวนการในการแปรรูป 
2. การปฏิบัติการ (Operations): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบ ให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการ 

ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ เป็นต้น 
3. การขนส่งขาออก (Outbound Logistics): คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินคา้

หรือบริการไปยังลูกค้า 
4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนให้เกิดการซื้อขาย 

รวมถึงการโฆษณา และช่องทางในการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 
5. การบริการ (Services): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือการบริการ

หลังการขาย เป็นต้น 
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กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหลักให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure): เช่น ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการของ
องค์กร เป็นต้น 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management): คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือก  
การประเมินผล การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ หรือแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 

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

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

เนื่องจากห่วงโซ่ในระดับอุตสาหกรรม แท้จริงแล้ว เปรียบเสมือนการมองภาพกระบวนการเพิ่มมูลค่าในระดับ
อุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนหรือองค์ประกอบของกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของบริษัทหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการ จนได้ภาพกระบวนการเพิ่มมูลค่าของทั้งอุตสาหกรรม  

 
ดังนั้น การใช้กรอบแนวคิดนี้มาวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาดนตรี 

ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ จะท าให้สามารถเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงเข้าใจ 
ผู้เล่นหลักในแต่ละกระบวนการ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ท าการเก็บ
รวบรวมรายละเอียดมาวิเคราะห์กระบวนการเพิ่มมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมนั้น จะท าให้เห็นว่า ในปัจจุบัน
กระบวนการสร้างมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมนั้น มีปัญหาที่ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ  
ในขั้นตอนใด ซึ่งจะท าให้สามารถวิเคราะห์เชิงภาพรวมของอุตสาหกรรมได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างผลลัพธ์การน า
กรอบแนวคิดนี้มาวิเคราะห์ในแผนภาพถัดไป 
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ภาพที ่17 ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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บทที ่3 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
ข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาข้อมูล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการวิจัย 

รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเสนอจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในระดับสากล เพื่อเป็นการอธิบายข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมในบริบทระดับสากล 
และ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในประเทศไทย เพื่อเป็นการท าความเข้าในสถานการณ์ของอุตสาหกรรม
ทัศนศิลป์ในบริบทของประเทศไทย โดยมีรายละอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.1 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในระดับสากล 

ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ เพื่อให้เข้าใจ
ภาพรวมในบริบททัศนศิลป์ระดับสากล ซึ่งจะเร่ิมจากการท าความเข้าใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
ข้อมูลเชิงสถิติ และบทวิเคราะห์แนวโน้มที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1.1 กิจกรรมและอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในเชิงลึกต่อไป จึง
ต้องท าความเข้าใจเบื้องต้นต่อทัศนศิลป์ โดยกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬา (Department for Digital, 
Culture, Media & Sport) ของสหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่ ‘Creative Industries Mapping Documents 2001’ 
ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร  ทั้งหมด 13 อุตสาหกรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

จากเอกสารชุดดังกล่าว มีการน าเสนอข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
หลัก (Core activity) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related activity) ของทัศนศิลป์ รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของ
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 18 กิจกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป ์

ที่มา: Creative Industries Mapping Documents 2001, GOV.UK 

Core activities 

• Paintings
• Sculpture
• Works on paper
• Other fine art (ex. tapestries)

Related industries 

Fairs & 
Exhibitions Restoration 

Shipping Printing 

Photography 

Insurance 

Banking 

• Furniture
• Collectibles (ex. Mass 

produced ceramics and 
glassware, dolls and 
dollhouses etc.)

• Couture (including jewellery)

• Textile
• Antiquities
• Arms and armour
• Metalwork
• Books, bindings, signatures 

and maps

Related activities 

Law 

Tourism 
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ส าหรับกิจกรรมหลัก (Core activity) ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์นั้น หากเป็นบริบทของสหราชอาณาจักร 
จะหมายรวมถึง การวาดภาพ การสร้างประติมากรรม รูปปั้นต่างๆ งานศิลปะบทกระดาษ รวมถึงการผลิตงานวิจิตร
ศิลป์อ่ืนๆ (เช่น การผลิตพรมผนัง เป็นต้น) 

 
ในขณะที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related activity) หรือกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการหลักของทัศนศลิป์

นั้น จะหมายรวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ งานสะสมต่างๆ (เช่น งานเซรามิก งานแก้วต่างๆ เป็น
ต้น) การออกแบบแฟชั่น (รวมถึงเครื่องประดับ งานอัญมณีต่างๆ) เสื้อผ้า โบราณวัตถุ อาวุธและชุดเกราะ งานโลหะ 
หรือแม้กระทั่งหนังสือ หรือแผนที่ต่างๆ เป็นต้น 

 
นอกจากในมุมของกิจกรรมแล้ว หากกล่าวถึงในภาพของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง งานทัศนศิลป์ 

สามารถน าไปเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมงานเทศกาล นิทรรศการ 
อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมการเก็บรักษาโบราณวัตถุ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมภาพถ่าย 
อุตสาหกรรมประกันการประกันภัย การธนาคาร กฎหมาย และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

   
 จากข้อมูลข้างต้น จะท าให้เห็นภาพความเข้าใจในเบื้องต้นว่า หากกล่าวถึงงานทัศนศิลป์ หรืออุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์นั้น ในภาพรวมระดับสากล จะพูดถึงกิจกรรมใด เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อัน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้เข้าใจการด าเนินการของอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใกล้เคียงได้มากข้ึน 
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3.1.2 ข้อมูลเชิงสถิติแสดงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมศิลปะของโลก 
ส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์ ในบริบทภาพรวมของโลก โดยข้อมูล

จากรายงาน ‘The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2019’ ซึ่งด าเนินการวิจัยโดยหน่วยงานวิจยัชือ่ 
Arts Economics ภายใตก้ารสนับสนุนของ Art Basel และ UBS จัดท ารายงานแสดงข้อมูลมูลค่าของตลาดงานศลิปะ
ของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 
ภาพที่ 19 ข้อมูลสถิติมลูค่าของอุตสาหกรรมศิลปะของโลก 

ที่มา: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2019 
  

รายงานฉบับนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นจาก 2 ส่วนหลัก คือ ผ่านการประมูล 
(Auction sector) และผ่านตัวกลางการซื้อขายงานศิลปะ (Dealer sector) โดยใช้ข้อมูลจากทุกๆ ภูมิภาคของโลก ซึ่ง
จะท าให้มีข้อมูลบันทึกการซื้อขาย และสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลดังแสดงในแผนภาพข้างตน้ จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2559 – 2561 นั้น จ านวนการซื้อขาย รวมถึงมูลค่าการซื้อขายงานศิลปะที่เกิดขึ้นนั้น มีจ านวนและมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2561 พบว่ามีจ านวนครั้งการซื้อขายเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 40 ล้านครั้ง และมี
มูลค่ารวม 67.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
  
  

Value and Volume of transactions in the Global Art market

     :  billion USD

                                  2 sectors    
1. Auction sector:           public    private auction 

house                           
2. Dealer sector:                   dealer             
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หากพิจารณาข้อมูลจากปีพ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโลกนั้น เป็นการซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 44 รองลงมาคือสหราชอาณาจักรร้อยละ 21 และจีนร้อยละ 19 ของ
มูลค่าที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 
 โดยจากรายละเอียดที่ระบุในรายงานฉบับดังกล่าว พบว่าประเทศที่มีมูลค่าการซื้อขายงานศิลปะ 3 อันดับ
แรกนั้น มักจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ โดยหากคิดรวมมูลค่าของ 3 
ดังกล่าว จะมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 84 ของมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีพ.ศ. 2561 และสหรัฐอเมริกา ครอง
อันดับ 1 มานานกว่า 7 ปีติดต่อกันอีกด้วย 
 
3.1.3 แนวโน้มที่ส าคัญของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

นอกจากนี้ จากรายงานฉบับเดียวกัน ได้มีการสรุปประเด็นแนวโน้มที่น่าสนใจ ในตลาดงานศิลปะของโลก 
จากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว โดยสรุปเป็น 5 แนวโน้มส าคัญ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 20 สรุปแนวโน้วที่ส าคัญของตลาดศิลปะของโลก 

ที่มา: The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2019 
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1. สหรัฐอเมริกายังเป็นตลาดการซื้อขายงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุด : จากข้อมูลย้อนหลังในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ 
พบว่าศูนย์กลางการซื้อขายงานศิลปะของโลก จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 และข้อมูลปีล่าสุด มูลค่าการซื้อขายงานศิลปะในสหรัฐอเมริกา สูงถึงร้อยละ 44 
ของมูลค่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโลกอีกด้วย 
 

2. เยาวชนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ Millennials มีบทบาทในตลาดศิลปะมากขึ้น: จากการเก็บข้อมูลนักสะสมงาน
ศิลปะ (Collector) ทั่วโลก พบว่ามีนักสะสมที่เป็นคนรุ่นใหม่ หรือประชากรยุค ‘Millennials’ (เกิดระหว่าง
ปีพ .ศ . 2524 - 2539)  มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ข้อมูลในทวีปเอเชีย ที่พบว่ามี 
นักสะสมรุ่น Millennials มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดอีกด้วย 

 
3. ตลาดซื้อขายงานศิลปะออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง : พบว่ามูลค่ายอดขายงานศิลปะ เกิดขึ้นผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในปีพ.ศ. 2561  มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับมูลค่าการขายงาน
ศิลปะผ่านช่องทางออนไลน์ในปีพ.ศ. 2560 

 
4. การประมูล (Auction) ยังเป็นช่องทางการซื้อขายที่ส าคัญ: จากข้อมูลมูลค่าการซื้อขายงานศิลปะที่ผ่าน

ช่องทางต่างๆ พบว่าการซื้อขายงานศิลปะประเภท ‘Fine and decorative art and antiques’ ที่ผ่าน 
การประมูลสาธารณะในปีพ.ศ. 2561 สูงขึ้นถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2559 เหตุผลส าคัญเป็นเรื่อง
ความปลอดภัย ที่ผู้ซื้อมองว่า การซื้อขายผ่านการประมูลสาธารณะเป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่องทางอื่นๆ เช่น การซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ เป็นต้น 

 
5. Art Fairs มีบทบาทในตลาดศิลปะมากขึ้น: ช่องทางการขายงานศิลปะอีกรูปแบบที่ได้รับความสนใจ คือ

การค้าขายงานศิลปะ ผ่านเทศกาล Art fairs ต่างๆ จากข้อมูลพบว่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นผ่าน art fairs ในปี
พ.ศ. 2561 มีการเติบโตถึงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับข้อมูลในปีพ.ศ. 2560 และสัดส่วนยอดขายผ่านตัวแทน 
การขายงานศิลปะทั้งหมดในปีพ.ศ. 2561 เกิดขึ้นในงาน Art fairs เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46 

 
จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นว่า ทิศทางหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์นั้น จะต้องประสบกับ 

ความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ในอุตสาหกรรม ท าให้เห็นว่าการค านึงถึงแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ทัศนศิลป์ของไทยในล าดับต่อไปนั้น จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เพื่อสามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาให้แนวทางสนับสนุนต่างๆ สอดคล้องกับแนวโน้มต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ใน
อนาคตต่อไป 

 
นอกจากการท าความเข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และอุตสาหกรรมงานศิลปะ

ในบริบทโลกแล้วนั้น ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอผลการรวบรวมข้อมูล เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ทัศนศิลป์ของ
ประเทศไทย ว่าจะมีความเหมือน หรือแตกต่างกับสถานการณ์ในบริบทของต่างประเทศ ตามที่ได้น าเสนอมาในข้างต้น
หรือไม่ โดยสามารถศึกษาได้จากหัวข้อต่อไปนี้ 
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3.2 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในประเทศไทย 
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาภาพรวมสถานการณ์ของทัศนศิลป์ของ

ไทย ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงบรรยายเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น
หัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในประเทศไทย 

 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในประเทศไทย 
 
โดยจะมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
3.2.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในประเทศไทย 

ในการท าความเข้าใจสถานการณ์ของทัศนศิลป์ของไทยนั้น ส่วนแรกจะเป็นการท าความเข้าใจสถานการณ์
เบื้องต้นของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทัศนศิลป์ เปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ โดยท าความเข้าใจผ่านข้อมูลเชิง
สถิติ ซึ่งศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดท ารายงานประมวลผล
มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมูลจ านวนแรงงานที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รวบรวมข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 12 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักข้างต้น รวมถึง 3 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
ซึ่งประกอบไปด้วย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย  โดยสามารถเปรียบเทียบมูลค่า
และอัตราการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรม ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่21 เปรียบเทียบขนาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์กับสาขาอ่ืน 

ที่มา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมลูจ านวนแรงงาน
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
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 หากเปรียบเทียบมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ ปีพ .ศ. 2560 และอัตราการเติบโตของแต่ละ 
อุตสาหกรรม (ค านวณจากมูลค่าปีพ .ศ. 2553 - 2560) โดยแสดงดังแผนภาพในข้างต้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรม
เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้ หรืออุตสาหกรรมทัศนศิลป์นั้น ค่อนข้างมีมูลค่าและการเติบโตที่น้อย เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ 

 

 
ภาพที ่22 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์

ที่มา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมลูจ านวนแรงงาน
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะข้อมูลของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์นั้น พบว่าข้อมูลล่าสุด คือข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 
2560 อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 21,150 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 6.37 %CAGR จากปี
พ.ศ. 2556 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 16,521 ล้านบาท 
  

จากข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมดังกล่าว จะเป็นการรวบรวมมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยสืบค้น
ตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (Thailand Standard Industrial Classification หรือ TSIC) แบ่งออกเป็น 
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หากพิจารณาจากรหัส TSIC ระดับ 4 หลัก จะประกอบไปด้วย  
รหัส 1629 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท าจากไม้ การผลิตสิ่งของจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน  

 รหัส 2221 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท าจากพลาสติก 
รหัส 2393 การผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ 
รหัส 2594 การผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ 
รหัส 4773 การขายปลีกสินค้าใหม่อ่ืนๆ ในร้านค้าเฉพาะ 
รหัส 4774 การขายปลีกสินค้ามือสองในร้านค้าเฉพาะ 
รหัส 5310 กิจกรรมไปรษณีย์ 
รหัส 5819 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอ่ืนๆ  
รหัส 7420 กิจกรรมการถ่ายภาพ 
รหัส 9000 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง 
รหัส 9102 กิจกรรมทางพิพิธภัณฑ์และการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานและอาคารทาง

ประวัติศาสตร์ 
 

หากพิจารณาจากรหัส TSIC ระดับ 5 หลัก จะประกอบไปด้วย  
 รหัส 85423 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ 

รหัส 85429 การศึกษาด้านวัฒนธรรมอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อ่ืน  
รหัส 90001 กิจกรรมการสร้างศิลปะ 
 
จะเห็นได้ว่า การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามรหัส TSIC ดังกล่าวนั้น อาจรวมมูลค่าของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่หลากหลาย และอาจไม่ได้นับรวมเฉพาะงานศิลปะที่เป็นงานทัศนศิลป์ ยกตัวอย่างเช่นในหมวด  ‘1629 
การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากไม้ การผลิตสิ่งของจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน’ อาจรวมเอาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
งานทัศนศิลป์ไว้ด้วยเช่นกัน ท าให้ตัวเลขมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีการจัดท าไว้แล้วนั้น อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องมากนัก 

  
 นอกจากข้อมูลเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาตามข้างต้นนั้น หากพิจารณาข้อมูลตัวเลข
สัดส่วนการจ้างงาน และรายได้เฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่ละสาขา ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของ
รายงานฉบับเดียวกันนี้ ข้อมูลการจ้างงานของทัศนศิลป์ จะถูกพิจารณารวมกับแรงงานของอุตสาหกรรมดนตรี และ
อุตสาหกรรมศิลปะการแสดงอีกด้วย ท าให้มีการจัดแบ่งแรงงานออกเป็น 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความใกล้เคียงกัน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที ่23 เปรียบเทียบตัวเลขสดัส่วนแรงงานและรายได้เฉลี่ยของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ที่มา: รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์จ าแนกตามสาขาการผลิต และข้อมลูจ านวนแรงงาน  
  

จากรายงานข้างต้น ระบุว่า มีตัวเลขการจ้างงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยในป ีพ.ศ. 2560 
รวมทั้งสิ้น 826,026 คน โดยแบ่งออกเป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม 300,829 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) อุตสาหกรรมการโฆษณา 203,014 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของ
แรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) อุตสาหกรรมการออกแบบ 64,088 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของแรงงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด) อุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 69,250 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของแรงงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด) อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม 68,119 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ วิทยุ และการถ่ายภาพ 51,701 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 41,249 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) อุตสาหกรรมการพิมพ์ 
13,761 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) และอุตสาหกรรมพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่และห้องสมุด 
13,934 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งหมด) 
  

หากพิจารณาตัวเลขรายได้เฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ข้อมูล ณ ปีพ .ศ. 2560 จะเห็นได้ว่า 
แรงงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด คือ 42,340 บาทต่อคนต่อเดือน รองลงมาคือแรงงานใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์มีรายได้เฉลี่ย 29,000 บาทต่อคนต่อเดือน และอุตสาหกรรมโฆษณามีรายได้เฉลี่ย 26,884 บาท
ต่อคนต่อเดือน ในขณะที่แรงงานในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมมีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 8,619 บาทต่อคน
ต่อเดือน รองลงมาคือแรงงานในอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ที่มีรายได้เฉลี่ย 12,873 บาทต่อ
คนต่อเดือน 
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Average wage: 23,534 

     :   

•                                  2560        98,501    
•                                                             58    

    2560                69,250    



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
70 

จากข้อมูลที่น าเสนอในข้างต้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวเลขของอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์
นั้น เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ไม่เพียงแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ในด้านการจ้างงาน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขา
ทัศนศิลป์ ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรมงานฝีมือ
และหัตถกรรมเท่านั้น 
 
3.2.2 เทศกาลศิลปะที่ส าคัญของไทย 

ประเทศไทยมีการจัดเทศกาลศิลปะขนาดใหญ่ หรือ Art Bienale ขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อปี 2561 หรือที่รู้จักกัน
ในนาม เทศกาลศิลปะนานาชาติร่วมสมัย Bangkok Art Biennale ซึ่งจัดโดยมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเลร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมากมาย โดยรวบรวมผลงานของศิลปินระดับโลกทั้งหมด 75 คนมาจัดแสดงตามสถานที่
ส าคัญในกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง อาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรวิหาร 
โรงแรมแมน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิร์ล เป็นต้น โดยมีระยะเวลาของการ
จัดงานประมาณ 5 เดือน และจะมีการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจ าทุกๆ 2 ป ี

 
ในปีเดียวกันนี้ ยังได้เห็นการริเริ่มจัดงานเทศกาลศิลปะในลักษณะเดียวกันจากทางฝั่งภาครัฐอย่างโครงการ

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ Thailand Bienale น าโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม มีการจัดงานขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่ โดยน าผลงานของศิลปินต่างชาติกว่า 70 คนจาก 30 
ประเทศ มาจัดแสดงกลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติในรูปแบบศิลปะเฉพาะที่ (site-specific art) โดยมีระยะเวลาของ
การจัดงานประมาณ 4 เดือน และมีการตั้งเป้าหมายที่จะจัดโครงการทุก 2 ปีในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย 

 
จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นว่า ประเทศไทยมีเทศกาลศิลปะขนาดใหญ่ถึงสองเทศกาลด้วยกัน ซึ่งเป็น

โครงการริเริ่มจากทั้งทางฝั่งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีลักษณะการจัดงานที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นการจัด
นิทรรศการหรือเทศกาลนานาชาติเบียนนาเล่ ที่จัดขึ้นทุกสองปี โดยอาจมีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยในเรื่องของพื้นที่
การจัดงาน ซึ่งการจัดงานเทศกาลศิลปะเช่นนี้นอกจากจะให้ประโยชน์ในแง่การน าศิลปะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ าวัน
ของคนมากข้ึนแล้ว ยังสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของประเทศได้อีกด้วย 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
71 

 
ภาพที ่24 เทศกาลของงานศิลปะในประเทศไทย 

ที่มา: จากเว็บไซต์และ Facebook หลักของแต่ละเทศกาล 
 

3.2.3 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในประเทศไทย 
ล าดับต่อไป เป็นการน าเสนอข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกระบวนการผลิตงานทัศนศิลปข์องไทย 

รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งท าให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่า ในกระบวนการผลิตงานศิลปะในแต่ละครั้ง จะประกอบไปด้วย
กิจกรรมใดบ้าง เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในรูปแบบอะไรบ้าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ คือ 1) ขั้นตอนการ
ผลิตงานศิลปะ (Art production) 2) ขั้นตอนการส่งเสริมและการขาย (Promotion and sales) และ 3) ผู้บริโภค
และการขายซ้ างานศิลปะ (Consumer / Art resale) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 25 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมทัศนศลิป์ในประเทศไทย 

ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

Bangkok Art Biennale (BAB) 

                                                            
                                              

•                           : 2561 (2   ) 
•                  :        5      
•                  :    2563              2 (       2   )
•           :                    
•       :                                                
                                  

Thailand Biennale 

                                                          
                                                    2   

•                           : 2561 (2   ) 
•                  :        4      
•                  :    2564              2 (      2   )
•           :  

o          1    2561:               
o           2    2564:               

•       :                                              
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4) ขั้นตอนการผลิตงานศิลปะ (Art production): กระบวนการสร้างงานศิลปะ จะเกี่ยวข้องกับศิลปิน ที่ เป็น
ผู้สร้างงานศิลปะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินที่เริ่มมีชื่อเสียง และศิลปินที่มีชื่อเสียง โดย
ศิลปินเหล่านี้ อาจเป็นศิลปินอิสระ ที่ใช้พื้นที่ในการสร้างงานที่บ้าน หรือที่ส่วนตัว หรืออาจเป็นศิลปินที่สร้าง
งานในสถาบันศิลปะ (Art institution) ซึ่งมีอยู่จ านวนหนึ่งในประเทศ หรือที่พ านักของศิลปิน (Art 
residence) ที่ให้บริการสถานที่ส าหรับผลิตงานศิลปะแก่  ‘ศิลปินในพ านัก’ (Artist in residency) ซึ่ง
เปรียบเสมือนสถานที่ท างานของศิลปินหลายราย ที่สามารถใช้ทรัพยากรพื้นที่ร่วมกัน รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับ
การสร้างงานที่เป็นเหมือนของส่วนรวมได้อีกด้วย แต่ในประเทศไทย ยังมีจ านวน Art residence น้อยมาก 
ส่วนใหญ่ศิลปินอิสระต่างๆ จึงต้องสร้างงานในพื้นที่ของตนเองเป็นหลัก 
 

5) ขั้นตอนการส่งเสริมและการขาย (Promotion and sales): ภายหลังจากที่ศิลปินสร้างงานศิลปะเสร็จแล้ว
นั้น การขายงานศิลปะคร้ังแรกจากศิลปินผู้สร้างงานศิลปะชิ้นนั้น จะนับว่าเป็นการขายที่เกิดขึ้นในตลาดแรก 
(Primary market) โดยในบริบทของประเทศไทยนั้น ตลาดแรกจะประกอบไปด้วยการขายไปยังผู้ซื้อโดยตรง 
(Direct sale) ไปยังนักสะสมงานศิลปะ หรือผู้ซื้อทั่วไปที่จะซื้อเป็นงานศิลปะเป็นครั้งคราวเป็นหลัก และ 
การขายโดยไม่ผ่านตัวกลางนี้ ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลการซื้อขายแต่ละคร้ังได้ 

 
นอกจากนี้ ศิลปินอาจขายงานผ่านแกลเลอรี่ที่ตนเองสังกัด โดยแกลเลอรี่ที่ท าหน้าที่เหมือนเป็น

ตัวแทนในการจ าหน่ายงานศิลปะให้กับศิลปิน จะต้องมีการด าเนินการสนับสนุนศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สถานที่ ด้านการตลาด และการบริการด้านการขายแก่ผู้ที่สนใจนั้น จึงต้องคิดค่าบริการตามสัดส่วนราคาขาย
ของงานศิลปะแต่ละชิ้นไป ในขณะเดียวกัน งานศิลปะบางชิ้น อาจถูกซื้อไปโดยพิพิธภัณฑ์สาธารณะ ที่จะมี
การซื้องานที่น่าสนใจเก็บไว้ เตรียมส าหรับการแสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย 

 
นอกจากรูปแบบการขายครั้งแรกจากข้างต้น จะมีช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น  

การขายงานศิลปะผ่านช่องทางออนไลน์ หรือตามงาน art fairs ต่างๆ ที่เป็นช่องทางที่ค่อนข้างได้รับความ
สนใจมากขึ้นในต่างประเทศ แต่ของประเทศไทย อาจเป็นช่องทางที่ ไม่ได้เกิดการซื้อขายงานศิลปะที่คึกคัก
มากนัก (มีการจัด Art Fair ในโรงแรมเป็นบางคร้ัง) และในบริบทของไทยอาจจะไม่มีการจัดเป็น art fairs ที่
น่าสนใจเทียบเท่ากับการไปขายงานใน art fairs ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ ที่มีความน่าสนใจ และได้รับการ
ตอบรับจากผู้บริโภคมากกว่า 
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6) ผู้บริโภคและการขายซ้ างานศิลปะ (Consumer / Art resale): กลุ่มผู้บริโภคงานศิลปะในประเทศ 
ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจเอกชน นักสะสม และผู้ซื้อทั่วไป โดยในภาพรวมตลาดศิลปะของไทยก็ยังมีจ านวนผู้
ซื้องานศิลปะจ านวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ นอกจากนี้ ความแตกต่างของตลาดงานศลิปะ 
นอกจากจะมี primary market คือตลาดการซื้องานศิลปะคร้ังแรกจากศิลปินแล้วนั้น จะสามารถเกิดการซื้อ
ซ้ างานศิลปะ หรือการขายต่องานศิลปะไปยังผู้ซื้อรายอ่ืน ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการขายงานศิลปะโดยผู้ขาย ไม่ใช่
ศิลปินเจ้าของงานศิลปะนั้น เรียกว่าการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) โดยบางครั้งก็จะเกิด 
การขายผ่าน auction house ที่จะจัดการประมูลงานศิลปะไปยังผู้ที่สนใจรายอื่นๆ ต่อไป แต่ในประเทศไทย 
อาจไม่มีกิจกรรมการประมูลงานศิลปะมากนัก โดยส่วนมากจะเป็นการประมูลที่จัดขึ้นในต่างประเทศ เช่น 
สิงคโปร์ หรือฮ่องกง เป็นต้น 

 
นอกจากหน่วยงานที่น าเสนอไปข้างต้น ยังมีอีกกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ

อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ นั่นคือธุรกิจสนับสนุนด้านศิลปะที่ เกี่ยวข้อง ( Art management agency) 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขนส่งงานศิลปะ (Art logistic / art handler) หรือธุรกิจให้บริการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมด้านการซื้อขายงานศิลปะอีกด้วย 

 
นอกจากการน าเสนอในเชิงรายละเอียด ว่าในภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์

ประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้างแล้วนั้น จากการสัมภาษณ์ถึงจ านวนของหน่วยงานแต่ละประเภท พบว่าใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย มีจ านวนของผู้ผลิตคือศิลปินอยู่เป็นจ านวนมากที่จบมาจาก
สถาบันการศึกษาในแต่ละปี แต่จ านวนของตลาดหรือผู้ซื้อมีอยู่น้อยมาก ท าให้ตลาดงานศิลปะของไทยไม่
คึกคักเท่าที่ควรจะเป็น รวมถึงจ านวนหน่วยงานอ่ืนๆ หรือธุรกิจสนับสนุนงานศิลปะยังมีอยู่น้อยมาก ท าให้
ภาพรวมตลาดงานศิลปะของไทย ยังต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดกลไก และหน่วยงานสนับสนุนอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในส่วนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย  
ที่จะน าเสนอในภายหลัง 
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3.2.4 การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
หัวข้อต่อไปนี้ เป็นการสรุปผลการศึกษา และการรวบรวมรายละเอียดการด าเนินการของหน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทัศนศิลป์ของไทย โดยจะท าการจัดกลุ่มออกเป็นการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อช่วยใน 
การพิจารณาว่ามีการสนับสนุนในแต่ละด้านเป็นอย่างไร โดยการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่และ 
การด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์โดยตรงนั้น มีเพียงส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(สศร.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับ 

การด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิ
ปัญญาและการประยุกต์ใช้ในสังคม ที่เก่ียวข้องกับทั้งงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
ให้สามารถน างานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และจากการสัมภาษณ์ตัวแทน รวมถึง 
การเก็บข้อมูลจาก นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นการวิเคราะห์
การด าเนินการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยในปัจจุบัน โดยสามารถมาจัดกลุ่มตามประเด็น 
การพัฒนาหลักๆ 4 ด้านคือ แนวทางการสนับสนุนศิลปิน แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ แนวทางการพัฒนาด้านคน
ดแูละตลาด และแนวทางการสนับสนุนในด้านอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทัศนศิลป์ของไทย 

 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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แนวทางการสนับสนุนศิลปิน สศร. ด าเนินการให้รางวัลศิลปินศิลปาธร แก่ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่สร้างคุณูปการ สร้างผลงานที่น่าสนใจ รวมถึงการสนับสนุนศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินร่วม
สมัย รวมถึงพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการพื้นที่การแสดงศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ ระหว่างหอศิลป์หรือแหล่งเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ 

 
แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ สศร. มีแนวทางากรพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนเชิงพื้นทีท่ี่ระบุ

ไว้ คือการจัดสรรและพัฒนาพื้นที่การแสดง ต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้  รวมถึงบริหารจัดการหอศิลป์ร่วม
สมัยราชด าเนิน  

 
แนวทางการพัฒนาด้านตลาดและคนดู  มีแนวทางพัฒนาฐานคนดู หรือผู้สนใจในงาน

ศิลปวัฒนธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมถึงการสร้างการยอมรับต่อผลงานไทยใน
สายตาชาวโลก ผ่านการสนับสนุนการออกงานในต่างประเทศ เป็นต้น 

 
แนวทางการสนับสนุนด้านอื่นๆ สศร. มีกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการพัฒนา

กลไกการสนับสนุนการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น การจัดท าแผนระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆ 
เป็นต้น และมีการด าเนินการในการศึกษาและเผยแพร่งานวิจัยด้านองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
และมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการด าเนินการของภายในหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนั้น จะถูกเก็บ
ไว้ภายใต้แต่ละหน่วยงานนั้นๆ เป็นหลัก ไม่ได้มีการน าเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูล รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย
หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
นอกจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการสนับสนนุทัศนศิลป์โดยตรงแล้วนั้น พบว่ามีบางหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบั

การด าเนินการของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์เฉพาะเรื่อง เช่น กรมศิลปากร ที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ 
บ ารุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการลิขสิทธิ์งานศิลปะกรรม หรือกรมศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ในการน างานศิลปะเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 
จากรายละเอียดการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทัศนศิลป์ในประเทศที่น าเสนอไป

ข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้มีหน่วยงานที่ด าเนินการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่แนวทางการด าเนินการในปัจจุบันยัง
ไม่หลากหลาย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานในอุตสาหกรรมมากนัก โดยข้อมูลในส่วนนี้ จะท าให้
เข้าใจสถานการณ์แนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์
ในปัจจุบันนั้น มีการด าเนินการสนับสนุนในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร  
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จากข้อมูลในบทนี้นั้น จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจต่ออุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ทั้งใน
ระดับความเข้าใจต่ออุตสาหกรรมทัศนศิลป์ สถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มของทัศนศิลป์ ทั้งในภาพรวมของโลก และ
บริบทของประเทศไทย ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย และการด าเนินการของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในปัจจุบัน ในล าดับถัดไปนั้น จะเป็นการน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษาของต่างประเทศ ว่าในบริบททัศนศิลป์ของ
ต่างประเทศ มีการด าเนินการ รวมถึงแนวทางสนับสนุนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ เป็นอย่างไร เพื่อเป็น
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในรูปแบบการสนับสนุนต่างๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการน ามาออกแบบแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยต่อไป 
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บทที ่4 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
ล าดับถัดไปเพื่อเป็นกรณีศึกษาส าหรับประเทศไทย การศึกษาและทบทวนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์ของประเทศอ่ืนๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญ จะเห็นได้จากแนวคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระบบ
เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมต่างๆ ของนานาประเทศจะมีลักษณะเฉพาะตามจุดแข็งและ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทาง
ในการพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อระบบ
เศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศอ่ืนๆ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายต่างๆ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างจุดแข็งและโอกาส รวมถึงลดทอนอุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 

 
ในการศึกษาการจัดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์จากกรณศีึกษาประเทศต้นแบบ ทีป่รึกษาได้ก าหนด

เกณฑ์การพิจารณาประเทศต้นแบบเพื่อการศึกษาในโครงการนี ้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 26 เกณฑ์การศึกษาประเทศต้นแบบเชิงนโยบาย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 การเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมดนตรีที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และประชาชนให้ความสนใจใน
อุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ  

 การเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นล าดับต้นๆ ในระดับนานาชาติ หรือมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 การเป็นประเทศที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างเป็นแบบแผน ชัดเจน และมีความน่าสนใจ ซึ่ง
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประเทศไทยได้ 
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จากเกณฑ์การคัดเลือกในข้างต้น ท าให้ได้ประเทศที่ผ่านการคัดเลือก ที่มีความน่าสนใจที่จะศึกษาเป็นแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ส าหรับประเทศไทย ได้แก่ สหราชอาณาจักร และประเทศสิงคโปร์รายละเอียด
ของแต่ละกรณีศึกษา ประกอบไปด้วย ภาพรวมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ หน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
แนวทางหรือแผนทางพัฒนาการสนับสนุนอุตสาหกรรม และสรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร  

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้น าทางอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ มีมูลค่าการซื้อขายผลงานศิลปะ และชื่อเสียงที่
เป็นที่รู้จักอย่างกว้าวขวางทั่วโลก ภาครัฐของสหราชอาณาจักรยังให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมากที่
สามารถเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนได้ เป็นผลให้ทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจักรได้รับการสนับสนุนอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุม 
4.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจักร  

ล าดับแรกเพื่อเป็นการท าความรู้จักอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจักร จึงขอน าเสนอข้อมูล
ภาพรวมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจักรในเบื้องต้น เช่น การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม มูลค่าตลาด
งานศิลปะ ต าแหน่งในเวทีโลก ความส าคัญของทัศนศิลป์ต่อสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 27 ข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์สหราชอาณาจกัร 

ที่มา: World Bank 2018, The British Art Market 2017, 
Department for Culture, Media & Sport: The Culture White Paper 

  
ด้านมูลค่าของอุตสาหกรรม สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองทั่วโลกในของยอดขายตาม

มูลค่าศิลปะและวัตถุโบราณ ระหว่างปีพ.ศ. 2557 และ 2559 โดยเฉลี่ยสหราชอาณาจักรครองตลาดทั่วโลกอยู่ร้อยละ 
22 รองจากสหรัฐอเมริกา ที่โดยเฉลี่ยร้อยละ 40 และเหนือกว่าประเทศจีน ที่โดยเฉลี่ยร้อยละ 20 นอกจากนั้น  
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สหราชอาณาจักรยังครองตลาดศิลปะและวัตถุโบราณของสหภาพยุโรปในปีพ .ศ. 2559 และคิดเป็น 62% ของมูลค่า
การขายในสหภาพยุโรปทั้งหมด 
  

ด้านความส าคัญของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ จากการส ารวจของ British Council พบว่าศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยหลักอันดับที่หนึ่งที่ท าให้สหราชอาณาจักรมีเสน่ห์และเป็นที่ดึงดูด มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 42 ปัจจัยรองลงมา
คือตัวเมืองของสหราชอาณาจักรอยูที่ร้อยละ 39 และต่างจังหวัด ทัศนียภาพของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ร้อยละ 36 
ขณะเดียวกัน จากการส ารวจของ Institute for Government-Monocle soft power survey ปีพ.ศ. 2555 พบว่า 
สหราชอาณาจักรจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของการมี Soft Power คือความสามารถในการดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วม
มากกว่าการบังคับหรือให้เงิน ในปัจจุบันใช้ในการเปลี่ยนแปลงและสร้างอิทธิพลต่อความคิดของสังคมและประชาชน
ในประเทศอ่ืน โดยอาศัยทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่าสหราชอาณาจักรเป็นผู้น าของโลกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาขาทัศนศิลป์  

 
4.1.2 หน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจักร  

อุตสาหกรรมทัศนศิลป์สิงคโปร์เติบโตและพัฒนามากขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
ที่เพิ่มขึ้นและร่วมมือกัน 

 

 
ภาพที่ 28 หน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทัศนศิลปข์องสหราชอาณาจักร 

ที่มา: Department for Culture, Media & Sport: The Culture White Paper,  

Private Investment in Culture Survey และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสิงคโปร์ได้รับการผลักดันจากภาครัฐอย่างเต็มที่และเป็นระบบ โดยกระทรวงที่มี
หน้าที่หลักในอุตสาหกรรมศิลปะ คือกรมวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬา (Department for Culture, Media & 
Sport) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่รับผิดชอบนโยบายและแผนงานด้านวัฒนธรรม กีฬา เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและสื่อในบางส่วน เช่น อินเทอร์เน็ต และการออกอากาศ โดยเป้าหมายหลัก คือ ปกป้อง และส่งเสริมมรดก 
ทางวัฒนธรรมและศิลปะ ช่วยให้ธุรกิจและชุมชนเติบโตโดยการลงทุนด้านนวัตกรรม และท าให้สหราชอาณาจักรเป็น
อีกหนึ่งประเทศที่น่าเยี่ยมชม และเป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมในระดับโลก  

 
ทั้งนี้ กรมวัฒนธรรมฯ ได้ร่วมมือ สนับสนุน และให้ทุนแก่องค์กรด้านศิลปะระดับชาติ ที่เป็นส่วนหนึ่งใน  

การผลักดันอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ อาทิ  Arts Council England หน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนในการ
ส่งเสริมศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ และวรรณกรรมในอังกฤษ ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรศิลปะและสร้าง
กิจกรรมศิลปะคุณภาพสูง พัฒนาและลงทุนในประสบการณ์และกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม The National 
Gallery คือหอศิลป์ระดับชาติที่เก็บงานจิตรกรรมยุโรปและส่งเสริมการเข้าถึงสาธารณะ ซึ่งรวมภาพเขียนกว่า 2,300 
ภาพตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 13 ถึงปีค.ศ. 1900 The National Lottery Community Fund หรือกองทุนชุมชน
ลอตเตอรีแห่งชาติถูกต้องตามกฎหมาย คือกองทุนขนาดใหญ่ที่ระดมทุนจากผู้เล่นลอตเตอรีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ผลักดันเป็นโครงการต่างๆ สู่ชุมชน โดยร่วมมือกับกลุ่มท้องถิ่นและองค์กรการกุศล The National Heritage 
Memorial Fund เก็บงานจิตรกรรมอันเป็นมรดกที่โดเด่นที่สุดของสหราชอาณาจักร 

 
อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการลงทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมศิลปะ นับว่าเป็นหนึ่งในแหล่ง

รายได้ที่ส าคัญส าหรับองค์กรศิลปะขนาดเล็กและวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมด
ของศิลปิน รองลงมาจากอันดับแรกคือรายได้ที่ได้เองคิดเป็นร้อยละ 52 และอันดับที่สองคือการระดมทุนจากภาครัฐ
ร้อยละ 33 ในปีพ.ศ. 2560-2561 โดยทัศนศิลป์เป็นประเภทของศิลปะที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมากที่สุด 
กล่าวคือทัศนศิลป์ได้รับเงินทุนมากกว่าประเภทอ่ืนๆ เช่น ดนตรี การเต้น หรือ วรรณกรรม เป็นต้น มูลค่าการลงทุน
สนับสนุนจากภาคเอกชนในปีพ.ศ. 2560-2561 มีมูลค่ากว่า 545 ล้านเหรียญปอนด์ คิดเป็นร้อยละ 27 จากรายได้
ทั้งหมด โดยสามาถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่1 คือการให้จากปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใหญ่ที่สุด
ในปีพ.ศ. 2560-2561  โดยให้ผ่านการบริจาค มรดกตกทอด การช าระค่าสมาชิก ของขวัญที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และการหักจากเงินเดือนคิดเป็นร้อยละ 47 ประเภทที่ 2 คือการให้จากธุรกิจภาคเอกชน โดยการสนับสนุน
เงินทุนหรืออุปกรณ์เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ตกลงกัน เช่น การส่งเสริมชื่อผลิตภัณฑ์ หรือการเป็นสมาชิกกับบริษัท 
หรือบริจาคโดยไม่หวังผล คิดเป็นร้อยละ 16 ประเภทที่ 3 คือการให้จากมูลนิธิ โดยการให้เงินโดยมูลนิธิให้กับองค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไรเพื่อสนับสนุนศิลปิน  

 
นอกเหนือจากการสนับสนุนในรูปแบบเงินทุนจากภาคเอกชน ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ของภาคเอกชนที่มีส่วนใน

การผลักดันอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ อาทิ สมาคมบุคลากรในแวดวงทัศนศิลป์ คือเครือข่ายทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นตัวแทน
และสนับสนุนระบบนิเวศทัศนศิลป์ที่หลากหลาย ครอบคลุมการฝึกฝนศิลปะและภัณฑารักษ์  และสถาบันการศึกษา
เกี่ยวกับทัศนศิลป์ ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาเก่ียวกับทัศนศิลป์ ผลักดันและสนับสนุนศิลปิน 
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4.1.3 แนวทางหรือแผนพัฒนาการสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
ภาครัฐสหราชอาณาจักร และกรมวัฒนธรรมฯ ให้ความส าคัญกับทัศนศิลป์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่า

ศิลปะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล ส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน ความ
สามัคคีภายในชุมชน และยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 
สหราชอาณาจักรได้วางขอบข่ายบทบาทของภาครัฐ คือ การสน าบสนันุความเจริญเติบโตทางด้านวัฒนธรรม

เชิงความคิดสร้างสรรค์ในประเทศ ท าให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะได้ และส่งเสริมไปยังต่างประเทศ โดยไม่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา ให้คงความเป็นเอกลักษณ์และท้องถิ่นเพื่อการแข่งขันระดับโลก  จึงได้ออกแบบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมศิลปะที่ครอบคลุมในหลากหลายด้านคือ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และมรดกสมบัติ
ของสหราชอาณาจักร  

 

 
ภาพที่ 29 แนวทางและบทบาทของภาครัฐสหราชอาณาจกัรในการผลักดันอุตสาหกรรมศิลปะ 

ที่มา: Department for Culture, Media & Sport: The Culture White Paper และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

มีการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของคุณค่าวัฒนธรรมเป็น 3 คุณค่าหลัก คือ คุณค่าที่แท้จริงของ
วัฒนธรรม คุณค่าทางสังคมของวัฒนธรรม และคุณค่าทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรม  

 

 
ภาพที่ 30 มุมมองภาครัฐสหราชอาณาจักรต่อคุณค่าของวัฒนธรรม 

ที่มา: Department for Culture, Media & Sport: The Culture White Paper และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

คุณค่าที่แท้จริงของวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในปัจจุบันและอนาคต 
ผลวิจัยเชื่อว่าการเสพงานศิลปะท าให้มีความพึงพอใจในชีวิต จากการส ารวจพบว่าวัฒนธรรมมีคุณค่าที่แท้จริงสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรม เช่น การเยี่ยมชม
การเข้าร่วม และการมีส่วนร่วมช่วยเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม 
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คุณค่าที่ทางสังคมของวัฒนธรรม วัฒนธรรมมีประโยชน์ทางสังคมที่ส าคัญในแง่ของสุขภาพการศึกษาและ
การท างานร่วมกันในชุมชน มีหลักฐานมากมายเก่ียวกับประโยชน์ของศิลปะที่มีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งรวมถึง
การพัฒนา เช่น การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจในเชิงบวก ลดจ านวนเวลาที่ใช้ในโรงพยาบาล และการพัฒนา
สุขภาพจิต การส ารวจแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมสามารถเพิ่มโอกาสของคนหนุ่มสาวที่ก าลังจะไป
ศึกษาต่อสูงขึ้น  จากการศึกษาพบว่าเด็กอายุ 16-18 ปีที่เข้าร่วมในศิลปะและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกหรือห้องสมุด
มีแนวโน้มที่จะไปศึกษาต่อในปีต่อๆ ไป มีข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างวัฒนธรรมและการศึกษา น ามาสู่
ข้อเสนอเชิงวิชาการว่าการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม น าไปสู่ความสัมพันธ์ทางสังคมการท างานร่วมกันของชุมชนและ
ท าให้ชุมชนรู้สึกปลอดภัยและแข็งแกร่งขึ้น การวิจัยยังพบอีกว่าการเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะทางสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในวงกว้าง ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นบ่อเกิดอันน าไปสู่
อาชญากรรมได้อีกด้วย 

 
 คุณค่าทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรม มีการเพิ่มข้ึนของผลงานทางเศรษฐกิจของพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด
และศิลปะประมาณร้อยละ 59 (5.4 พันล้านปอนด์) จากปีพ.ศ. 2553-2557 เนื่องจากวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร
มีให้เห็นทั่วโลกในเชิงบวกมากขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบโดยตรง เห็นได้ชัดใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิจัยโดย British Council แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มี
การกล่าวถึงมากที่สุดในฐานะสิ่งที่ท าให้สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการเยี่ยมชม 
 
 จากประเด็นช้างต้น ท าให้สหราชอาณาจักรตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ  
 

1. เพิ่มการมสี่วนร่วมทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมเส้นทางอาชีพทางวัฒนธรรมให้ดีขึ้น  
2. ส่งเสริมรากฐานทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ได้รับเงินทุนที่เหมาะสมกับลอนดอน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ขยายอิทธิพลของสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ละดึงดูดผู้ชม 
4. สนับสนุนรูปแบบการลงทุนทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและช่วยให้สถาบันได้รับสิ่งที่ดีที่สุด 
5.  
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ภาพที ่31 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์สหราชอาณาจักร 

ที่มา: Department for Culture, Media & Sport: The Culture White Paperและการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

  
เพื่อเป็นการบรรลุเป้าประสงค์ 4 ข้อข้างต้น ภาครัฐสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะกรมวัฒนธรรมฯ จึง ได้

ออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การเข้าถึงโอกาสทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียม รัฐบาลเชื่อว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่นั้นมาจากวัฒนธรรมประจ าชาติ
และโอกาสที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ศิลปะ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้ทุกคนไม่ว่า
จะภูมิหลังแบบใด 

1.1 ให้วัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาของเด็กทั้งในและนอกโรงเรียน เนื่องจากความสัมพันธ์ที่
ยาวนานกับวัฒนธรรมควรเริ่มต้นเมื่ออายุยังน้อย  

ก าหนดหลักสูตรระดับชาติให้นักเรียนได้เรียนศิลปะ ดนตรี ละคร เต้นร า การออกแบบและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยค านึงถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมของนักเรียน รวมถึงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในงาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และโอกาสทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ โดยคาดหวังว่าโรงเรียนจะมีหลักสูตรที่กว้างขวางและมี
ความสมดุลและโอกาสนอกหลักสูตรที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะของนักเรียนในกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และกีฬา 

 
สนับสนุนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ มีมูลนิธิ Clore-Duffield สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ใน

พิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่และอาคารมรดกท้องถิ่นทั่วประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษได้ลงทุนผ่านเครือข่าย
โรงเรียนศิลปะและองค์กรมรดก ผ่าน Arts Council England ซึ่งด าเนินโครงการผู้น าผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาวัฒนธรรม (SLiCE) ซึ่งท างานร่วมกับครูเพื่อพัฒนาการศึกษาทางวัฒนธรรมภายในโรงเรียน  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนวิธีการส่งมอบการศึกษาทางวัฒนธรรม ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การศึกษาทางวัฒนธรรมระดับชาติ 
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จัดตั้งโครงการพลเมืองวัฒนธรรม และ Pupil Premium Awards ให้เงินสนับสนุนแก่โรงเรียน
ต่างๆ เพื่อเน้นประโยชน์ของการศึกษาทางวัฒนธรรมส าหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส และให้โรงเรียนช่วยเหลือ
นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึงมากข้ึน ผ่านการปรับปรุงความก้าวหน้าและผลการสอบ 

 
1.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาทกัษะและความสามารถ รวมถึงการส่งเสริมสายอาชีพที่ชัดเจน 

ท างานร่วมกับ Arts Council England เพื่อท าความเข้าใจอุปสรรคต่อการเข้าถึงศิลปะในกลุ่ม
รายได้ต่ า และกลุ่มที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจากการเป็นมืออาชีพด้านศิลปะ ส่งเสริมให้บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
จากทั่วภาคส่วนทางวัฒนธรรมเข้าไปในโรงเรียนและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ สร้างแรง
บันดาลใจและกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวที่จะต้องการเข้าสู่อาชีพในภาควัฒนธรรม 

 
พัฒนากลยุทธ์ที่สนับสนุนองค์กรทางวัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากการฝึกงานช่วยในการพัฒนา

ทักษะและการเลือกอาชีพ อาทิ การตอบสนองความต้องการทักษะการแสดงบนเวทีและหลังเวที  เช่น 
Lightning และการผลิต โดยน าเสนอเส้นทางที่เข้มงวดและยืดหยุ่นในภาควัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพใหม่ และลงทุนในการจัดโครงการ Skills for the Future programme มุ่งเน้นไปที่
การดึงดูดผู้เข้าร่วมใหม่ที่หลากหลายให้กับแรงงานด้านศิลปะ 

 
1.3 ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ร่วมมือกับ Arts Council England ในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา และปรับปรุงความ
เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์คนพิการในภาควัฒนธรรม ซึ่งจะระบุแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มจ านวนคนพิการที่
ท างานในภาควัฒนธรรมให้มีมากขึ้น โดยท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ผ่านการสร้างการเข้าถึงและจัดสรรสถานที่ รวมไป
ถึงการให้ความช่วยเหลือในการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของชนกลุ่มน้อย เช่น คนผิวสี กลุ่มชาติ
พันธุ์ และกลุ่มคนพิการ ตัวอย่างมาตรการ เช่น การให้บริการของ Stagetext บริการค าบรรยายและการ
แสดงสดให้กับโรงภาพยนตร์และสถานที่แสดงศิลปะอ่ืนๆ ที่มีการให้บริการอย่างกว้างขวางมากขึ้น และ 
VocalEyes องค์กรการกุศลด้านเสียงบรรยายทั่วประเทศ เป็นต้น 

 
ส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะกิจกรรม

เชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสนับสนุนการท างานขององค์กรทาง
วัฒนธรรม ท างานร่วมกับ Arts Council England, Historic England และองค์กรทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสาธารณชนเพื่อส่งเสริมโอกาสในการเป็นอาสาสมัครในภาควัฒนธรรม 
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2. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน การสร้างสถานที่ทางวัฒนธรรมสามารถ
ก าหนดอนาคตของทั้งเมืองและชนบทได้ เช่น การได้รับเลือกเป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร สามารถ
สร้างงานและสร้างรายได้มหาศาลแก่ชุมชน 
  

2.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและการเติบโตทางเศรษฐกจิ 
โครงการวัฒนธรรมส่งเสริมชุมชน ด้วยเหตุที่ชุมชนแต่ละแห่งล้วนมีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานที่ไม่

เหมือนใครของภูมิประเทศและสถาปัตยกรรม ประเพณี และเทศกาล ช่างฝีมือและศิลปิน รัฐบาลจึงต้องการให้
ผู้น าท้องถิ่นเข้าใจถึงศักยภาพของวัฒนธรรม เนื่องจากโครงการเมืองแห่งวัฒนธรรมเปิดให้ทุกเมืองในทุกประเทศ
ของสหราชอาณาจักร ให้โอกาสการลงทุนทางวัฒนธรรมใหม่ๆ จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการออกแบบ ดึงดูดผู้ชมใหม่และการแสดงที่ดีที่สุดของวัฒนธรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เช่น 
จัดการแข่งขันค้นหา UK City of Culture, European Capital of Culture, the Great Exhibition of the 
North, the Discover England fund 

 
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพคนและชุมชนที่ ดี โดยช่วยให้องค์กร

วัฒนธรรมมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นในการว่าจ้าง สนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาความตระหนักมากข้ึนเกี่ยวกับศักยภาพ
ขององค์กรวัฒนธรรมในการส่งมอบผลลัพธ์ ท างานร่วมกับ Arts Council England กองทุนลอตเตอรี่มรดกและ
สาธารณสุขอังกฤษเพื่อสร้างผลการวิจัยว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนสาธารณะมีผลกระทบเชิง
บวกอย่างมากต่อสุขภาพ และเพื่อตอบสนองต่อค าแนะน าของกลุ่มรัฐสภาเกี่ยวกับศิลปะและสุขภาพ  

 
2.2 ส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดบัชาต ิ

ส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ระดับชาติเพื่อท างานกับผู้ที่ก าลังพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ สร้างพันธมิตรทาง
วัฒนธรรมใหม่เนื่องจากเชื่อว่ากลยุทธ์ทางวัฒนธรรมควรยึดโยงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย โดยต้อง
มีแรงผลักดันในระยะยาวและยั่งยืน การเป็นพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพจะน าองค์กรวัฒนธรรม ทักษะ ความเป็น
ผู้น า และความรู้มารวมกันด้วยพันธมิตรระดับชาติและระดับท้องถิ่น ภาครัฐสหราชอาณาจักรจึงได้ระบุองค์กร
ท้องถิ่นและองค์กรระดับชาติที่ควรค่าแก่การร่วมมือและพันธมิตร องค์กรระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล ต ารวจ 
มหาวิทยาลัยสวนสาธารระและอาสาสมัครชุมชน องค์กรระดับชาติ เช่น National Lottery Distributors, 
National Arts Museum, National Arts Organizations และ National Heritage Organizations  

 
ร่วมมือกับองค์กรวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อสนับสนุนชุมชนผ่านโครงการ เช่น ท างานร่วมกับผู้จัดจ าหน่าย

ลอตเตอรีและองค์กรวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเปิดตัวโครงการ Great Place โครงการนี้จะเริ่มด าเนินการใน 12 
พื้นที่ มี 4 พื้นที่เป็นพื้นที่ชนบท จะมีการสนับสนุนพื้นที่เหล่านี้ให้เกิดมีความร่วมมือในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและ
ความมุ่งมั่นที่จะฝังวัฒนธรรมในแผนและนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น ให้ค าแนะน าแก่พื้นที่น าร่องเกี่ยวกับ 
การวางแผนและการพัฒนาเพื่อสนับสนุนข้อเสนอทางวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น นอกจากนี้  รัฐบาลจะสนับสนุนให้
ผู้น าทางวัฒนธรรมช่วยให้ท้องถิ่นพัฒนาวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมใหม่ๆ 
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2.3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุน ลงทุนและปรับปรุงคอลเลคชั่นผลงานศิลปะสาธารณะ ในปัจจุบันมีการปรับปรุงให้เกิด 

การน าเสนอในรูปแบบดิจิทัล เช่น British Museum ได้น าเสนอเทคนิคใหม่ๆ ท าให้เกิดการเข้าถึงสมบัติทาง
วัฒนธรรมของสาธารณชนทั่วโลกอันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ Google Cultural Institute ด้วยการใช้
เทคโนโลยี Virtual Reality ท าให้ประชาชนสามารถสัมผัสสมบัติทางประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะที่จัดแสดง
โดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ประโยชน์ของการแปลงเป็นดิจิทัล ท าให้ผู้คนนับล้านที่ไม่สามารถเยี่ยมชม
คอลเลคชั่นมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับชิ้นงานต่างๆ จากระยะไกลได้ 

 
มูลนิธิ  The Public Catalogue ได้ร่วมมือกับ  British Broadcasting Corporations (BBC) เปิดตัว 

www.artuk.org บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการรวบรวมภาพวาดสีน้ ามันกว่า 200,000 และคอลเลคชั่นศิลปะ
สาธารณะกว่า 3,000 รายการ ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ www.artuk.org ได้สร้างโอกาสให้คนทั่วไป
จ านวนมากสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังสร้างพื้นที่ส าหรับศิลปินในการจัด
แสดงคอลเลคชั่นต่างๆ ได้ด้วย  

 
3. ใช้วัฒนธรรมเพิ่มสถานะระหว่างประเทศ วัฒนธรรมช่วยขยายอิทธิพลของสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และดึงดูดผู้เข้าชม และชีวิตของเมือง อิทธิพลเหล่านี้ท าให้สหราชอาณาจักรมี
สถานะในเครือข่ายทั่วโลกและองค์กรระหว่างประเทศ ในทางกลับกันเครือข่ายเหล่านั้นให้โอกาสในการส่งเสริม
ความสามารถทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร 
 

3.1 ส่งเสริมการส่งออกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มชื่อเสียงระดับโลกและ Soft Power 
จัดท า Cultural Diary หรือปฏิทินวัฒนธรรมประเทศ (www.theculturediary.com) ทุกรูปแบบงาน

ศิลปะ อัพโหลดโดยองค์กรกว่า 9,000 แห่ง เป็น Platform หลักส าหรับวัฒนธรรม เป็นปฏิทินสากลส าหรับทุก
รูปแบบศิลปะและสถานที่ที่จะมีการจัดนิทรรศการ มีการสนับสนุนจากรัฐบาล ท าให้องค์กรทางวัฒนธรรมทุก
ขนาดและจากทุกภาคส่วนทางวัฒนธรรมสามารถขยายการเข้าถึงระหว่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงสถาบันทาง
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ส่งเสริมองค์กรวัฒนธรรมในการเปิดตลาดระดับโลก ผ่านโครงการ The Great Campaign 
เครือข่ายสถานทูต UK Trade & Investment และค่าคอมมิชชั่นที่ค่อนข้างสูง ท าให้องค์กรทางวัฒนธรรมของ 
สหราชอาณาจักรตระหนักถึงประโยชน์ของการท างานในระดับสากลและตอบสนองความต้องการวัฒนธรรมและ
มรดกของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศ 

 
British Council ท าหน้าที่ในการน้อมน าวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นสะพานเชื่อมโยง 

และส่งเสริมความใกล้ชิดกับประเทศต่างๆ มีส านักงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ สนับสนุน
วัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศผ่านการแบ่งปันความรู้ วัฒนธรรมและการศึกษา องค์กรนี้จึงมี
บทบาทส าคัญยิ่งในการสนับสนุนองค์กรทางด้านศิลปะและพิพิธภัณฑ์ของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศ 
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แคมเปญ GREAT Britain เปิดตัวในเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2554 เพื่อใช้โอกาสจากการจัดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิกในปีพ.ศ. 2555 ณ กรุงลอนดอน ในการส่งเสริมการค้า การส่งออกและการลงทุน
ภายในของสหราชอาณาจักรโดยการน าเสนอให้สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเยี่ยมชมศึกษาและ
ท าธุรกิจ มีแคมเปญสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 1,100 แห่งในกว่า 190 แห่งทั่วโลก 

 
สร้างเทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ เพื่อดึงดูดผู้มาเยือน และสร้างผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น ในกรุงลอนดอน เอดินเบอระ และแมนเชสเตอร์ สนับสนุนความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมกับทุกประเทศ สนับสนุนศิลปินในการเดินทางและผลักดันวัฒนธรรมสู่ต่างประเทศ และ
เฉลิมฉลองฤดูกาลแห่งวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 

 
4. ส่งเสริมองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการลงทุนจากภาครัฐ ภาครัฐเชื่อว่าการลงทุนในวัฒนธรรมเป็น

พื้นฐานส าหรับภาควัฒนธรรมที่เฟื่องฟู 
 

4.1 ส่งเสริมองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม 
รัฐบาลให้เงินทุนสนับสนุนหลักส าหรับองค์กรทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ สถาบันวัฒนธรรม 18 แห่งได้รับ

เงินสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาล เช่น พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์องค์กรศิลปะและมรดก รวมถึงห้องสมุดและหอ
จดหมายเหตุทั่วประเทศ รวมถึงการสนับสนุนทางอ้อม เช่น ทุนการพัฒนาองค์กรวัฒนธรรมและการศึกษาวิจัย 
รวมทั้ง มีการพิจารณาให้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ใน
การพัฒนานิทรรศการใหม่และแสดงคอลเลคชั่นทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีการริเริ่มรูปแบบการคืนเงินภาษี VAT 
เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในสหราชอาณาจักรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการนี้อนุญาตให้
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในระดับชาติและมหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนภาษี VAT ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการ
ส่วนใหญ่ที่ซื้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชมคอลเลคชั่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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4.2 ส่งเสริมองค์กรวัฒนธรรมพัฒนารูปแบบการระดมทุนที่หลากหลาย 
ความร่วมมือกับมูลนิธิวูล์ฟสันเพื่อส่งมอบกองทุนเพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ โดยการระดม

ทุนสาธารณะตรงกับการท าบุญส่วนตัว นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนได้ลงทุนไปกว่า 58 ล้านปอนด์ในภาค
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ท าให้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่หลากหลายสามารถปรับปรุงการจัดแสดงและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นส าหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยอนุญาตให้พิพิธภัณฑ์
และแกลเลอรี่สร้างแนวทางที่ประสบความส าเร็จให้กับผู้ให้ทุนรายอ่ืน  

 
จัดตั้งโครงการน าร่องการระดมทุน (Crowdfunding) เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนส าหรับองค์กรทาง

วัฒนธรรม Crowdfunding เป็นการระดมทุนจากคนจ านวนมากเพื่อให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแลเป็นส่วนหนึ่งของแนวการระดมทุนหลักส าหรับโครงการทุก
ขนาด การระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding เติบโตเร็วที่สุดในทุกรูปแบบทางการเงินในปีพ.ศ. 2558 โดยมี
อัตราการเติบโต 507% ต่อปีและกระจายรายได้ได้มากกว่า 12 ล้านปอนด์ ภาครัฐจึงจะเปิดตัวโครงการน าร่อง
ใหม่ร่วมกับ National Endowment ส าหรับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะ เพื่อส ารวจโอกาสในการจับคู่ 
crowdfunding เป็นวิธีการใหม่ในการระดมทุนโครงการทางวัฒนธรรมและเพื่อรองรับการเติบโตของวิธีการ
ระดมทุนนี้ 

 
จัดตั้ง Virtual Commercial Academy for Culture ใหม่เพื่อสนับสนุนการขยายความเชี่ยวชาญด้าน

การค้าทั่วภาควัฒนธรรมผ่านการรวมกันของผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและการค้า การใช้ฟอรั่มเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สร้างศูนย์กลางที่แข็งแกร่งในเชิงพาณิชย์ในภาควัฒนธรรม 

 
กระตุ้นความสนใจจากกลุ่มผู้บริจาคหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรทางวัฒนธรรม เนื่องจาก

การลงทุนทางสังคมสามารถช่วยตอบสนองความต้องการทางการเงินของภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดยเชื่อมโยง
องค์กรกับนักลงทุนที่สนใจในการสนับสนุนการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่มีผลลัพธ์ทางสังคมที่สามารถพิสูจน์ได้  
เช่น ในด้านสุขภาพหรือการศึกษา 

 
4.1.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาสหราชอาณาจักร  

สหราชอาณาจักรเห็นถึงความส าคัญของทัศนศิลป์ เพราะเชื่อว่าศิลปะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
อย่างมหาศาล เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน ความสามัคคีภายในชุมชน 
และยกระดับคุณภาพการศึกษา ท าให้รัฐบาลได้ด าริและปรับปรุงนโยบายด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ของ
วัฒนธรรมและศิลปะผ่านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง เพื่อสนับสนุนให้เกิดอิสระในการผลิตงานศิลปะของ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ อีกทั้งยังท าหน้าที่ผลักดันอุตสาหกรรมตั้งแต่ขั้นแรกฐาน ทั้งการ
พยายามปรับปรุงระบบนิเวศของทัศนศิลป์ ช่วยกระตุ้น พัฒนาและสนับสนุนการท างานของศิลปิน ไปจนถึงส่งเสริม
การเข้าถึงศิลปะของภาคประชาชน  
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นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศิลปินให้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการ
สนับสนุนหลักสูตรด้านศิลปะ และสนับสนุนทั้งด้านศิลปะและการบริหารจัดการ ทั้งนี้รัฐยังให้ความส าคัญในการเข้าถึง
ผู้ชม โดยการร่วมมือกับองค์กรเอกชน ให้สามารถน าเสนองานจิตรกรรมแบบดิจิทัล และสนับสนุนการเข้าถึงศิลปะของ
ทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ชาติพันธุ์ เป็นต้น และพัฒนาผู้ชมให้มีความรู้ความเข้าใจ และให้เกิดกระบวนการสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะตั้งแต่ เยาวชน รวมไปถึงสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและผลักดัน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ จากทั้งหมดที่กล่าวมา มีรายละเอียดส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 32 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนเชิงนโยบายและการด าเนินการของภาครัฐ 

ที่มา: Department for Culture, Media & Sport: The Culture White Paper และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) สร้างแบรนด์สหราชอาณาจักร  เนื่องจากภาครัฐเชื่อว่าวัฒนธรรมสามารถช่วยขยายอิทธิพลของ 
สหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งยังช่วยดึงดูดผู้เข้าชม และชีวิตของเมือง 
อิทธิพลเหล่านี้ท าให้สหราชอาณาจักรมีสถานะในเครือข่ายทั่วโลกและองค์กรระหว่างประเทศ ในทางกลับกนั
เครือข่ายเหล่านั้นให้โอกาสในการส่งเสริมความสามารถทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของ  
สหราชอาณาจักร จึงส่งเสริมการส่งออกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มชื่อเสียงระดับโลกและ Soft Power ริเริ่ม
โครงการ The GREAT Campaign ใช้วัฒนธรรมส่งเสริมแบรนด์สหราชอาณาจักรไปทั่วโลก และสนับสนุน
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับทุกประเทศ สนับสนุนศิลปินในการเดินทางและผลักดันวัฒนธรรมสู่
ต่างประเทศ 

  

            

                            

                         

                              

 
 

•           ‘The GREAT Campaign’                  
                                   Soft Power  
                  

•                                            
                                                
                                           

•              UK City of Culture                         
                                                

•                                                   
•                                               

                            
•                                                  

                           
•                             (Inclusive) 
•                                                
•                                                     

                   

•                                                   
•                                               

                                    
•                Crowdfunding                        

            

•                                           
                             

•                                                     
                                  

•                                                
                      

•                                      
•                                                   

                                             

                        

•                                                
                                           

•        Cultural Diary (                         
           

•                                                  
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2) ส่งเสริมระบบนิเวศทางศิลปะที่ดี  หรือสภาพแวดล้อมส าหรับศิลปะที่ดี ระบบนิเวศทางศิลปะคือ
สภาพแวดล้อมทางศิลปะในสหราชอาณาจักร ที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและกระตุ้นการรับชม ชื่นชมศิลปะของ
ผู้ชม และการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน โดยภาครัฐระตุ้นความสนใจจากกลุ่มผู้บริจาคหลักในการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับองค์กรทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปิน รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมในการสร้าง
ชุมชนที่เข้มแข็งและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความตระหนักของศิลปะในชุมชน โดยส่งเสริมโครงการ
ส่งออกผลงานศิลปะไปเปิดตลาดระดับโลกด้วย UK Trade & Investment ส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์
ส่งเสริมผู้ที่ก าลังพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อให้วัฒนธรรมสามารถต่อยอดและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างการเข้าร่วมและเข้าถึงศิลปะในภาคประชาชน 
 

3) พัฒนาศิลปิน ภาครัฐให้ความส าคัญกับศิลปิน โดยให้โรงเรียนรัฐมีหลักสูตรที่ส่งเสริมศิลปะ ส่งเสริม 
การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการฝึกงานช่วยในการพัฒนา
ทักษะและการเลือกอาชีพ และท าให้เส้นทางสู่ภาควัฒนธรรมง่ายขึ้นส าหรับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการจัดตั้ง 
Virtual Commercial Academy for Culture ใหม่เพื่อสนับสนุนการขยายความเชี่ยวชาญด้านการค้า 
ธุรกิจทั่วภาควัฒนธรรม 

 
4) สนับสนุนตัวกลางด้านศิลปะ ภาครัฐให้ความส าคัญกับองค์กรแสดงผลงานอย่างมาก อาทิ พิพิธภัณฑ์และ

หอศิลป์ โดยการลดหย่อนภาษีใหม่ส าหรับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ และเรียกคืนภาษี VAT จากสินค้าและ
บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชมพิพิธภันณ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้านการเงินคือลงทุนในกองทุน
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ จัดตั้งโครงการน าร่องการระดมทุน (Crowdfunding) 

 
5) ส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะ ภาครัฐร่วมสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยการจัดท า Cultural Diary (ปฏิทิน

วัฒนธรรมประเทศ) ที่รวบรวมงานแสดงศิลปะในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์ ท าให้ศิสปิน ผู้แสดงงานและผู้ชม
สามารถทราบข่าวสารและเข้าร่วมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังร่วมมือกับ Google Cultural Institute 
และ BBC บุกเบิกเทคนิคใหม่ท าให้จิตรกรรมเข้าถึงคนทั่วโลกโดยใช้เทคโนโลยี  การลงทุนและปรับปรุงคอล
เลคชั่นผลงานศิลปะสาธารณะมีรูปแบบดิจิทัล สนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับทุกประเทศ และ
สนับสนุนศิลปินในการเดินทาง จัดงานแฟร์ และผลักดันวัฒนธรรมสู่ต่างประเทศ 
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4.2 กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์  
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม รัฐบาลจึงเห็นความส าคัญของศิลปะ

อย่างยิ่งในฐานะเครื่องทมือที่สร้างเอกลักษณ์ และความสามัคคีให้แก่ประเทศ ภาครัฐจึงได้ก าหนดแผน แนวทางและ
เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานศิลปะที่ชัดเจน 

  
4.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศสิงคโปร์ 

ล าดับแรกเพื่อเป็นการท าความรู้จักอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสิงคโปร์ จึงขอน าเสนอข้อมูลภาพรวม
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศสิงคโปร์ในเบื้องต้น เช่น การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การขยายตัวของจ านวน
นิทรรศการ จ านวนผู้ชม จ านวนการจ้างงานในอุตสาหรรมและต าแหน่งในเวทีโลก เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 33 ข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลปข์องประเทศสิงคโปร์ 

ที่มา: World Bank 2018, SG Arts Plan 2018 – 2022 
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ด้านการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสิงคโปร์มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา โดยเห็นได้ชัดจากจ านวนนิทรรศการที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยเพิ่มขึ้นจาก 559 รอบ ในปีพ.ศ. 2556  เป็น 973 
รอบ ในปีพ.ศ. 2557 และขึ้นสูงสุดที่  1 ,114 รอบ ในปีพ.ศ. 2559  ซึ่งมี อัตราการเติบโตถึงร้อยละ 25.84  
ในปีพ.ศ. 2559 มีวันแสดงนิทรรศการ (จ านวนวันทั้งหมดที่มีการแสดงนิทรรศการ) ถึง 28,740 วัน ขณะเดียวกัน
จ านวนผู้ชมมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และยังมีจ านวนการจ้างงานสูงสุดในบรรดาสายอาชีพด้าน
ศิลปะ อยู่ที่ประมาณ 7,500 ต าแหน่งงาน 

  
 ด้านการศึกษา จากจ านวนนักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาในสถาบันศิลปะทั้งหมด ทัศนศิลป์เป็นสาขาวิชาที่
นักเรียนเลือกมากที่สุด คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 จากทั้งหมด โดยล าดับถักมาคือการแสดงละครเวที คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 20 และการเต้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 เช่นกัน 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก สิงคโปร์มีสถาบันทัศนศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สิงคโปร์
มีสถาบันศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค คอลเลคชั่นแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ที่ Heritage 
Conservation Centre ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกระดับโลกที่มีมาตรฐาน เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์
และเก็บรักษางานศิลปะ 

 
ด้านต าแหน่งโลก สิงคโปร์มีงานศิลปะมากกว่า 8,000 ชิ้น ท าให้คอล เลคชั่นแห่งชาติของสิงคโปร์เป็น 

การรวบรวมผลงานศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 

4.2.2 หน่วยงานที่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์  
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์สิงคโปร์เติบโตและพัฒนามากข้ึน เนื่องจากได้รับการสนับสนนุจากภาครัฐและเอกชน

ที่เพิ่มขึ้นและร่วมมือกัน 
 

 
ภาพที่ 34 หน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

ที่มา: SG Arts Plan 2018 – 2022 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสิงคโปร์ได้รับการผลักดันจากภาครัฐอย่างเต็มที่และเป็นระบบ โดยกระทรวงที่มี
หน้าที่หลักในอุตสาหกรรมศิลปะ คือกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน (Ministry of Culture, 
Community and Youth) โดยเป้าหมายหลัก คือสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวสิงคโปร์ด้วยศิลปะและการกีฬา โดย
การมีส่วนร่วมกับเยาวชนเสริมสร้างความผูกพันกับชุมชน และส่งเสริมการแบ่งปัน 

  
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมฯ ได้ก่อตั้งสภาศิลปะแห่งชาติ (National Arts Council) เป็นผู้ดูแลอุตสาหกรรม

ศิลปะโดยตรง เป้าหมายหลัก คืออนุรักษ์วัฒนธรรมของสิงคโปร์ ฝึกฝนศิลปิน และส่งเสริมบริษัทต่างๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ตั้งแต่การพัฒนาศิลปิน พัฒนาผู้ชม 
พัฒนาเครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยี และพัฒนาผลงานหรือการแสดงต่างๆ ที่หลากหลาย ผ่านการออกแผนพัฒนา หรือ
นโยบาย  SG Arts Plan 2018 - 2022  

 
นอกจากสภาศิลปะแห่งชาติ ยังมีองค์กรด้านทัศนศิลป์อื่นๆ ของภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์ อาทิ Singapore Art Museum ที่มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติซึ่งเชี่ยวชาญใน
สิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ National Gallery Singapore หรือหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์เป็นสถาบัน
ทัศนศิลป์ชั้นน าที่ดูแลคอลเลคชั่นสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์และศิลปะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยสนับสนุนอย่างรอบด้าน อาทิ องค์กร

ด้านทัศนศิลป์ของภาคเอกชนหรือส่วนตัว ซึ่งสามารถพิจารณาว่าเป็นผู้ว่าจ้าง จัดแสดงและสนับสนุนผลงานของ
ศิลปินทัศนศิลป์ เช่น พิพิธภัณฑ์ภาคเอกชน แกลเลอรี่ส่วนตัว เป็นต้น  

 
องค์กรหรือสถาบันการศึกษาทัศนศิลป์ ช่วยส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความสามารถบุคลากรด้าน

ทัศนศิลป์ เช่น The School of the Arts (SOTA) มีหลักสูตรศิลปะและการศึกษาแบบบูรณาการ เช่น หลักสูตร 
International Baccalaureate (IB) Diploma หรือหลักสูตรที่ส าหรับอาชีพ 

  
สมาคมศิลปินในแวดวงทัศนศิลป์  เป็นการรวมกลุ่มของศิลปินเพื่อพัฒนาความสามารถและเป็น

กระบอกเสียงของอาชีพ เช่น People’s Association มีโครงการ The Community Art Gallery เป็นโปรแกรม 
PAssionArts โดย PA Community Arts & Culture Clubs โดยเชิญผู้อยู่อาศัยและศิลปินในชุมชนให้แสดงและ
แบ่งปันแสดงผลงานศิลปะในสถานที่ชุมชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ชื่นชมศิลปะมากข้ึน 

 
มูลนิธิเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ศิลปิน และเปิดโอกาสแก่ผู้ชมที่ด้อยโอกาส เช่น 

The Singapore Press Holdings Foundation Limited มีการสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน Arts Fund คือ การให้
โอกาสผู้ด้อยโอกาสได้ชื่นชมศิลปะ และช่วยเหลือกลุ่มศิลปินท้องถิ่นในการผลิตงานที่มีคุณภาพและเข้าถึงผู้ชมมากขึ้น 
รวมถึงบริษัทด้านศิลปะ ซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมสัมนาเก่ียวกับทัศนศิลป์ และจัดนิทรรศการส่งเสริมภาพลักษณ์สิงคโปร์ 
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4.2.3 แนวทางหรือแผนพัฒนาการสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของภาครัฐ 
National Arts Council สิงคโปร์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมศิลปะ คือต้องการให้สิงคโปร์เป็น

ประเทศที่มีความหลากหลาย และโดดเด่นในด้านศิลปะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและ
ชุมชนต่างๆ และมีต าแหน่งในระดับโลก จึงได้ออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะ SG Arts Plan 2018 – 2022 ซึ่ง
ครอบคลุม 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ศิลปะการแสดง วรรณกรรม และทัศนศิลป์ 

 

 
ภาพที่ 35 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ SG Arts Plan 2018-2022 

ที่มา: SG Arts Plan 2018 – 2022 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
ทั้งนี้ National Arts Council (NAC) ได้อธิบายสถานะปัจจุบันของศิลปะในสิงคโปร์และหลักการเพื่อบรรลุ

วิสัยทัศน์เพื่ออนาคตของศิลปะ คือ 

 บรรลุความเป็นเลิศทางศิลปะ คือการที่ศิลปินได้รับรางวัลและสถานที่การแสดงได้รับการยอมรับ
ระดับชั้นน า ซึ่ง NAC ควรสนับสนุนศิลปินและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุความเป็นเลิศทางศิลปะ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนๆ ต่อไป 

 มีการสนับสนุนจากภาครัฐที่เข้มแข็ง ท าให้ภูมิทัศน์ทางศิลปะของสิงคโปร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในห้าทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านการร่วมมือกับสถาบันทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เช่น Esplanade – 
Theatres on the Bay ได้ปรับปรุงชีวิตของผู้คนและความมีชีวิตของสิงคโปร์ผ่านศิลปะ 

 การสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อศิลปะ เนื่องจากแหล่งรายได้ที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการ
ระดมทุนส าหรับศิลปินและกลุ่มศิลปะ ซึ่งส าคัญที่ควรร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนและ
ส าหรับสถาบันทางวัฒนธรรม และบริษัทด้านศิลปะในการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น  

 การสนับสนุนความเหมือนในสังคมที่หลากหลาย เมื่อสังคมมีความหลากหลายมากข้ึน ศิลปะสามารถ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและสร้างสามัคคีระหว่างชุมชน 

 การเสริมสร้างเอกลักษณ์ประจ าชาติ ศิลปะสามารถสร้างประสบการณ์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ส าหรับ
ผู้ชมในท้องถิ่นและทั่วโลกที่แสดงว่าเราเป็นประเทศใด 

                                                                    
                                                                 
            
 
                         :                                         
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 การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีจะช่วยให้ศิลปินและกลุ่มศิลปะสามารถรองรับได้การเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการและความชอบของผู้ชม และการปรับปรุงงานศิลปะได้ 

 การพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ความเชี่ยวชาญไม่เพียงแต่ในการสร้างงานศิลปะ แต่ยังรวมถึงใน
ด้านต่างๆ เช่น การจัดการศิลปะ โรงละครทางเทคนิค การวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลศิลปะชุมชน 
การพัฒนาผู้ชม การอ านวยความสะดวกในการสนทนา และการศึกษาศิลปะ นอกจากนี้ ยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนคนงานศิลปะอิสระมากขึ้นเพื่อให้ศิลปินอิสระท างานได้ดีที่สุดและ
ปกป้องผลประโยชน์ในเร่ืองที่เก่ียวกับสัญญาและการวางแผนทางการเงิน 

 การมีโอกาสและการเข้าถึงศิลปะ ชาวสิงคโปร์ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงงานศิลปะได้อย่างเท่าเทียมกัน
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้ง ราคา หรืออุปสรรคด้านภาษา NAC จะท างานร่วมกับสถาบัน
วัฒนธรรมและชุมชนศิลปะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงส าหรับชาวสิงคโปร์มากขึ้นเพื่อประสบการณ์และมีส่วน
ร่วมในศิลปะ  

 การเพิ่มจ านวนผู้ชม อุตสาหกรรมศิลปะมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ชมมีทางเลือกในการรับชม
และชื่นชมศิลปะมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่เพียงแต่การเพิ่มอุปทานของศิลปะเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องเพิ่มอุปสงค์
หรือความต้องการของการรับชมศิลปะของผู้ชมที่รับชมอยู่แล้ว และการเพิ่มผู้ชมใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน  

 การเพิ่มจ านวน Art Space จ าเป็นต้องท ากับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจมากขึ้นเพื่อรักษาพื้นที่
ทั้งทางกายภาพและดิจิตอลเพื่อขยายขอบเขตของศิลปะ นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถทางศิลปะเพื่อรับประโยชน์จากพื้นที่ศิลปะที่มีอยู่  

 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้เริ่มประเมินสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์โดยเลือกใช้ SWOT Analysis ใน 

การวิเคราะห์เพื่อน าไปออกแบบแผนพัฒนาต่อไป 
 
SWOT Analysis คือ หลักการวิเคราะห์สภาพองค์กร อุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน เพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดด้อย 

โอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นทั้งภายในอุตสาหกรรม และภายนอกอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อม เพื่อน าไป
วิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน SWOT สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อ คือ 1) Strengths 
คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 2) Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 3) Opportunities คือ โอกาสที่จะ
สามารถด าเนินการได้ 4) Threats คือ ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อการด าเนินการของ
อุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 36 SWOT Analysis อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ประเทศสิงคโปร์ 

ที่มา: SG Arts Plan 2018 – 2022 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
จุดแข็ง (Strengths) อุตสาหกรรมทัศนศิลป์สิงคโปร์ คือ   

 สิงคโปร์มีสถาบันศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค  

 สิงคโปร์มีงานศิลปะมากกว่า 8,000 ชิ้น ท าให้คอลเลคชั่นแห่งชาติของสิงคโปร์เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

 คอลเลคชั่นแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ที่ Heritage Conservation Centre ซึ่งเป็น
สถานที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกระดับโลกที่มีมาตรฐาน เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และเก็บรักษางาน
ศิลปะ 

 วิทยาลัยศิลปะ เช่น The Nanyang Technological University คณะ Arts Design and Media ได้สร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกขึ้นใหม่ให้ตรงกับเป้าประสงค์ในการให้การศึกษา ฝึกฝนและพัฒนาศิลปินและอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

 การเติบโตของจ านวนผู้ชมส าหรับทัศนศิลป์ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2554 เนื่องมาจากมีโครงการกิจกรรม
ทัศนศิลป์มีมากมายตลอดทั้งปี 

 การให้เงินอุดหนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานศิลปะและโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศิลปะ
สามารถสร้างและน าเสนอผลงานศิลปะใหม่ๆ ซึ่งช่วยพัฒนาความสามารถระดับมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม 

 การสนับสนุนที่อยู่อาศัยด้านศิลปะ (Arts housing support) มีให้ส าหรับศิลปินและองค์กรด้านศิลปะได้รับ
ประโยชน์จากพื้นที่สตูดิโอราคาไม่แพง แม้จะมีต้นทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สูง 
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จุดด้อย (Weaknesses) ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์สิงคโปร์ คือ 

 โดยทั่วไปเมืองศิลปะส่วนใหญ่ทั่วโลกศิลปะขับเคลื่อนด้วยหลายองค์กรและการรวมกลุ่มซึ่งประกอบด้วย 
พื้นที่ไม่แสวงหาผลก าไร กลุ่มศิลปิน หอจดหมายเหตุศิลปะ และองค์กรวิจัย อย่างไรก็ตามในสิงคโปร์มี
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนค่อนข้างน้อย เนื่องจากขาดพื้นที่ที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายสูง 

 แม้จะมีผู้ชมเพิ่มข้ึน แต่ทัศนศิลป์ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่แต่งงาน เด็กและผู้สูงอายุ  

 ขาดการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมของผู้ชมศิลปะในปัจจุบันและผู้ที่ไม่ชมศิลปะ 

 ศิลปิน หอศิลป์ และงานแสดงศิลปะอยู่รอดได้ยากขึ้นเพราะตลาดส าหรับผู้ซื้องานศิลปะสิงคโปร์นั้นค่อนข้าง
เล็ก ตลาดศิลปะยังคงอยู่ในสถานะเริ่มต้น ซึ่งการค้าแสดงให้เห็นเพียงร้อยละ 1 ของการส่งออกและน าเข้า
ศิลปะระดับโลก 

 การสนับสนุนและระดมทุนในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ไม่ได้เป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับในสิงคโปร์ โดยการระดม
ทุนเพียงเกิดขึ้นใหม่ในบริษัทสิงคโปร์และศิลปิน 

 พื้นที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงานศิลปะที่จะมุ่งเน้นไปที่การท าศิลปะและโครงการศิลปะ 
เนื่องจากพื้นที่ที่มีราคาไม่แพงนั้นหายากจึงเป็นข้อจ ากัด ส าหรับภาคส่วนทัศนศิลป์ นอกจากนี้ พื้นที่ศิลปะที่
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัด ท าให้การขาดแคลนพื้นที่ส าหรับศิลปินจ านวนมากข้ึน 

 พื้นที่การแสดงผลงานศิลปะมีอยู่อย่างจ ากัดในกลุ่มศิลปะ เช่น ข้อจ ากัดในสังคมศิลปะจากการน าเสนอ
นิทรรศการขนาดใหญ่ 

 แพลตฟอร์มการพัฒนามีเพียงไม่กี่แห่งที่ให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานศิลปะ เช่น ภัณฑารักษ์ นักเขียน ศิลปะ
หอศิลป์ และผู้เชี่ยวชาญด้านนิทรรศการ 
 

โอกาส (Opportunities) อุตสาหกรรมทัศนศิลป์สิงคโปร์ คือ  

 การท างานกับสถาบันทัศนศิลป์ที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถช่วยสร้างและเข้าถึงผู้ชมใหม่ๆ 
เพิ่มข้ึนการพัฒนาขีดความสามารถของศิลปิน และท าให้สิงคโปร์ให้เป็นผู้น าทางความคิดระดับภูมิภาค 

 สมาคมหอศิลป์ (Art gallery associations) สามารถเพิ่มขีดความสามารถของหอศิลป์ต่างๆ ในสิงคโปร์โดย
การพัฒนากลยุทธ์ส าหรับธุรกิจศิลปะ ปลูกฝังนักสะสม จัดระเบียบกิจกรรม และอ านวยความสะดวกใน  
การสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 การเข้าถึงและขยายผู้ชมใหม่ๆ ส าหรับงานทัศนศิลป์ เข้าถึงได้มากขึ้นผ่านทางโครงการการศึกษาและ
ครอบครัว การเปิดรับศิลปะและศิลปินของสิงคโปร์มากขึ้นในหลายรูปแบบ สามารถน ามาใช้ในหลายระดับ
ภายในห้องเรียนและผ่านการอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการรักษา
ความสนใจในศิลปะในหมู่เด็กๆ 

 ท าการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อท าความเข้าใจกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันและกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้ชมศิลปะได้ดีขึ้น  
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 ท าให้มีพื้นที่สาธารณะมากข้ึน และหน่วยงานการวางแผนที่ดินสามารถสนับสนุนให้พิจารณาศิลปะสาธารณะ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างพื้นที่เพิ่มเติมส าหรับการสร้างงานศิลปะและน าเสนองาน 
ส ารวจคุณสมบัติสาธารณะที่ไม่ได้ใช้ส าหรับการใช้งานศิลปะชั่วคราว เช่น การสร้าง การผลิตและ 
การน าเสนอ 

 กิจกรรมไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่รวมศิลปะในสามารถท าหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มทางเลือก  
การน าเสนอผลงานส าหรับศิลปิน 

 การเปลี่ยนแปลงระดับโลกสู่ยุคดิจิทัล ท าให้สิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมที่สามารถรองรับการเติบโตของ
เทคโนโลยี สื่อใหม่และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสามารถใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล 
สร้างผู้ชมใหม่ๆ และเกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายและรูปแบบใหม่ 

 มีการสร้างแกลเลอรี่ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากขึ้นและมีการสร้างเขตศิลปะในสิงคโปร์ เช่น Gillman 
Barracks สิงคโปร์จึงอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมในการพัฒนาชื่อเสียงในฐานะศูนย์ศิลปะหลักในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอ่ืน ๆ 

 การพัฒนาความสามารถของภัณฑารักษ์และนักเขียน เพื่อเป็นสื่อกลางและตรวจสอบคุณภาพและคุณค่าของ
ศิลปินและผลงานศิลปะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประวัติศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับศิลปะสิงคโปร์ที่
สอดคล้องกับผู้ชม 

 การยกสถานะของสิงคโปร์ในด้านศิลปะและเสริมสร้างชื่อเสียงระดับโลก โดยแสดงผลงานของศิลปินใน
แพลตฟอร์มระหว่างประเทศที่ส าคัญ น านิทรรศการสิงคโปร์ไปยังพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์นานาชาติ และ
น าเสนอศิลปินและแกลเลอรี่ในงานแสดงศิลปะที่มีชื่อเสียง 

 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของศิลปะ โดยเฉพาะธุรกิจเชิงพาณิชย์และศิลปะ เนื่องจาก
เป็นภาคเอกชนเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ภาคศิลปะพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีด
ความสามารถของคนกลางเพื่อให้สิงคโปร์สามารถพัฒนาตลาดศิลปะการแข่งขัน 

 หอศิลป์มีบทบาทส าคัญในการค้นหาศิลปินที่ก าลังจะมาถึง 
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ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ คือ  

 แม้ว่าจ านวนผู้ชมทัศนศิลป์เพิ่มข้ึน แต่การให้ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศิลป์ยังคงเป็นความท้าทาย มีกิจกรรม
ศิลปะอ่ืนๆ ในการแข่งขันมากมายในปฏิทินทางวัฒนธรรม ซึ่งท าให้ภาคส่วนทัศนศิลป์ยากที่จะดึงดูดส าหรับ
ผู้ชมใหม่ๆ 

 แม้ว่ากิจกรรมทัศนศิลป์จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้า (โดยทั่วไปไม่ใช้บัตรเข้างาน) งานจัดแสดงที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายนี้ แทบได้ต้นทุนคืนน้อยมากหรือไม่มีเลยส าหรับผู้จัดงาน ในระยะยาวระบบนี้อาจท าให้เกิดความไม่
เต็มใจที่จะจ่ายส าหรับกิจกรรมทัศนศิลป์และส่งผลต่อความยั่งยืนโดยรวมของระบบนิเวศ 

 เกิดเมืองศิลปะใหม่ เช่น ฮ่องกง กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพฯ ก าลังวางโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันและ
แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงใหม่ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นจุดหมายปลายทางทางศิลปะ รวมถึงเทศกาลศิลปะร่วม
สมัยในระดับภูมิภาค เกิดขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพฯ พัฒนาการใหม่ๆ เหล่านี้จะท าให้สิงคโปร์มี
คู่แข่งในการเป็นเมืองแห่งทัศนศิลป์ในภูมิภาค 

 ในแง่ของการค้าศิลปะ สิงคโปร์ยังคงล้าหลังตลาดศิลปะในภูมิภาคที่เติบโตเต็มที่ เช่น ปักกิ่ง และฮ่องกง ซึ่ง
ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นในเอเชีย 
 
หลังจากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ National Arts Council ออกแบบ

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ใน SG Arts Plan 2018 – 2022 โดยก าหนดเป้าหมายหลัก ดังนี้ 
1. สิงคโปร์จะได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งทัศนศิลป์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วโลก เช่น 

นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมสถาบันศิลปะและหอศิลป์ของสิงคโปร์ และ
ตื่นเต้นกับโครงการกิจกรรมประจ าปีของทัศนศิลป์สิงคโปร์  

2. ระบบนิเวศของสิงคโปร์แข็งแกร่งและมีอุตสาหกรรมศิลปะ ที่ได้รับการสนับสนุนจากความซาบซึ้งในศิลปะ
และการอุปถัมภ์ในหมู่ผู้ชม รวมถึงชาวสิงคโปร์ เช่น พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญ
ส าหรับโรงเรียน และช่วยให้เพิ่มจ านวนผู้ชมมากข้ึน 

3. ศิลปะสาธารณะที่น่าดึงดูดใจและมีความหมาย สามารถพบได้ในหลายๆ พื้นที่สาธารณะของสิงคโปร์ ซึ่งเป็น
การเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับภูมิทัศน์ภาพของสิงคโปร์ 
 
เพื่อบรรลุเป้าหมาย SG Arts Plan 2018 – 2022 จึงออกแบบนโยบายส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์ดังนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ สร้างแรงบันดาลใจให้คนสิงคโปร์  เชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืนๆ และท าให้
สิงคโปร์มีต าแหน่งระดับโลก 
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ภาพที่ 37 นโยบายอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์ใน SG Arts Plan 2018 – 2022 

ที่มา: SG Arts Plan 2018 – 2022 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1. สร้างแรงบันดาลใจให้คนสิงคโปร์ 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศิลปิน ผลักดันระบบนิเวศทัศนศิลป์ที่ยั่งยืน 

ใช้สถาบันศิลปะและคนกลาง ในการพัฒนาศิลปินสถาบนัศิลปะและบริษัทด้านศิลปะมีบทบาทส าคญั
ในการสร้างโอกาสให้กับศิลปินและช่วยพัฒนาความสามารถระดับมืออาชีพของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
สถาบันศิลปะเป็นนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดของศิลปิน สามารถพัฒนาโครงการการฝึกอบรม
ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมศิลปะที่กว้างขึ้น โดยโครงการเหล่านี้สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิชาชีพใน
ด้านการจัดการ การจัดการนิทรรศการและบทบาทสนับสนุนอ่ืนๆ การเขียนวิจารณ์งานศิลปะที่มากขึ้นมี
ความส าคัญยิ่งขึ้นในการส่งเสริมนักวิจารณ์ศิลปะมากขึ้น การส่งเสริมบริษัทศิลปะในการพัฒนาโครงการตาม
ท้องถิ่นที่อยู่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการดูแลศิลปินทัศนศิลป์รุ่นต่อไป เพื่อส่งเสริมความพยายามของ
ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ เป็นการสนับสนุนศิลปินในการพัฒนาผลงานศิลปะที่มี
การเพิ่มการบรรยายงานศิลปะที่โดดเด่น 

สร้างโอกาสมากข้ึนส าหรับศิลปินในการสร้างและแสดงผลงานศิลปะ การน าศิลปะสู่สาธารณะเป็นวธิี
ที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาในการสร้างโอกาสในการน าเสนอผลงานให้กับศิลปินและเสริมสร้างสุนทรียภาพ
ทางสายตาแก่เมือง การน าศิลปะสู่สาธารณะเป็นคุณลักษณะส าคัญในกิจกรรมทัศนศิลป์ที่ส าคัญเช่น 
Singapore Art Week และ Singapore Biennale นอกเหนือจากงานในการน าศิลปะสู่สาธารณะ การส ารวจ
การใช้พื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ใช้ชั่วคราวเป็นสิ่งส าคัญเพื่อสร้างพื้นที่การผลิตและการน าเสนอระยะสั้นมากข้ึน 
รวมถึงการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ทางเลือกการน าเสนอผลงานศิลปะ เช่น ร้านค้า พื้นที่ว่างในห้างสรรพสินค้า 
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1.2 สนับสนุนการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยมากขึ้น  
การพัฒนาศิลปะร่วมสมัยควรได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยการลงทุนเพิ่มเพื่อช่วย

สถาบันทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ (Singapore Art Museum: SAM) ในการส่งเสริม 
การชื่นชมศิลปะร่วมสมัย ผ่านการว่าจ้าง การครอบครองงานศิลปะและการท าเอกสารบันทึกผลงานและ
ค าอธิบายในปัจจุบัน เพื่อการบรรยายทัศนศิลป์ในอนาคต สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ในการลงทุนเพื่อ
การศึกษาและการเผยแพร่ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์คาดว่าจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกใหม่ภายในปี 2021 พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์จะเป็นความส าเร็จส าคัญของศิลปะร่วมสมัย
จากสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
1.3 บริหารจัดการ National Collection ให้เติบโตให้กับคนดูแลในปัจจุบันและอนาคต 

พัฒนากลยุทธ์การครอบครองงานศิลปะ (Acquisition Strategy) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและ
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมงานศิลปะซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก เนื่องจากการได้ครอบครองงานศิลปะและ
การน าเสนอผลงานศิลปะในนิทรรศการเป็นกุญแจส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสิงคโปร์ในฐานะ
ผู้น าด้านความคิดในศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันทางศิลปะ เช่น National Gallery Singapore 
(The Gallery), Singapore Art Museum (SAM) แ ล ะ  Creative Workshop & Gallery (STPI) เ ป็ น ต้ น  
ควรท างานร่วมกันเพื่อสร้างการบริการสาธารณะที่ได้รับประโยชน์การประหยัดต่อขนาด (Economies of 
Scale)  ตั้งแต่การครอบครอง รวบรวมงานศิลปะ และการอนุรักษ์ผลงานศิลปะ โดยท าการวิจัยวิธีการใหม่
ส าหรับการจัดเก็บและการอนุรักษ์ผลงานศิลปะ ซึ่งจะท าให้สถาบันทางศิลปะเหล่านี้สามารถให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เป็นไปได้ และปรับปรุงกระบวนการรวบรวม อนุรักษ์และจั ดแสดง เพื่อให้
มาตรฐานการดูแลงานศิลปะได้รับการพัฒนาและรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 
2. เชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ 

2.1 พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมทัศนศิลป์และพฤติกรรม 
การท าวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผู้ชมทัศนศิลป์และผู้ที่ไม่ชมทัศนศิลป์ใน

ปัจจุบัน โดยการวิจัยนี้จะถูกใช้ในการพัฒนาความคิดริเริ่มที่จะขยายกลุ่มผู้ชมเป้าหมายใหม่ และส าหรับกลุ่ม
ศิลปะและผู้จัดงานเทศกาล เพื่อสร้างรายการกิจกรรมที่มีความหมาย ดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ชม 

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของสิงคโปร์สามารถช่วยดึงดูดผู้ชมใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล 
การจัดท าคอลเลคชั่นสะสมแห่งชาติและการจัดแสดงงานของสถาบันที่ส าคัญในรูปแบบดิจิทัล จะสร้าง
จุดเริ่มต้นใหม่และเพิ่มการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีและสื่อใหม่ (New Media) สามารถใช้เพื่อ
ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างศิลปินและภาคเทคโนโลยี 
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2.2 เจาะกลุ่มผู้ชมที่เข้าถึงไม่ได้ ผ่านการแสดงงานศิลปะสู่สาธารณะและโครงการกิจกรรมที่เข้าถึงได้ 
ศิลปะสามารถเข้าถึงผู้คนได้โดยการน าเสนอผลงานศิลปะและโครงการกิจกรรมในระยะไม่ไกลจากที่

อยู่อาศัย เส้นทางการแสดงงานศิลปะสู่สาธารณะควรถูกสร้างขึ้นใหม่ และหน่วยงานสาธารณะควรท างาน
ร่วมกันเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอส าหรับจัดแสดงผลงานศิลปะจากชุมชนมากข้ึน โดย National Art Council จะ
ท างานร่วมกับสมาคม People’s Association ในโครงการ PAssionArts Community Arts and Culture 
Clubs โดยใช้ความเชี่ยวชาญของสมาคมในการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน
และสาธารณะ เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมมากข้ึน ศิลปินและกลุ่มศิลปะจะได้รับการส่งเสริม ได้รับโอกาสในการว่าจ้าง
และการน าเสนอผลงานจากกิจกรรมในสิงคโปร์ โดยผู้จัดงานกิจกรรมเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนให้จัด
แสดงผลงานศิลปะ 

 
กลยุทธ์ระยะยาวที่ท าการบ ารุงรักษาศิลปะสู่สาธารณชนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศิลปะของ

สิงคโปร์ National Arts Council จะท างานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของศิลปิน
และงานศิลปะที่ส าคัญของสิงคโปร์ในทุกระดับการศึกษาผ่านโครงการกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมถึงทรัพยากร
ดิจิทัล ควบคู่ไปกับความพยายามในการสนับสนุนให้โรงเรียนในสิงคโปร์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์
มากข้ึน โดยเฉพาะในระดับหมู่คณะ  

 
2.3 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและตัวกลางด้านศิลปะที่ให้การสนับสนุนศิลปินและสร้างนักสะสม
ใหม่ 

สถาบันทางวัฒนธรรม เช่น STPI Creative Workshop and Gallery ซึ่งได้พัฒนาตัวเองเป็น 
แกลเลอรี่ระดับนานาชาติชั้นน าในวงจรงานศิลปะระดับโลก สามารถท างานร่วมกับสมาคมหอศิลป์ (Art 
Gallery Associations) เพื่อส ารวจวิธีการใหม่ๆ ในการสนับสนุนธุรกิจศิลปะ ขยายฐานสมาชิก และเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของแกลเลอร่ีสมาชิกในการท างานกับหน่วยงานสาธารณะ สื่อและผู้มีส่วนได้เสีย 

  
หอศิลป์ควรได้รับการสนับสนุนให้น าแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการติดต่อทาง

การค้าของพวกนั้นยุติธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองความต้องการของการค้า
การลงทุน ส าหรับผู้จัดการแกลเลอร่ีที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ  

 
ส่งเสริมการเติบโตของตัวกลางที่ได้รับทุนจากเอกชน เช่น พิพิธภัณฑ์ส่วนตัว และพื้นที่ศิลปะโดยนัก

สะสม เนื่องจากตัวกลางเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสให้กับศิลปิน และพัฒนาอุปถัมภ์ผ่านโครงการและความคดิ
ริเริ่ม เช่น การเจรจาของนักสะสม เวิร์กช็อป และการน าเสนอคอลเลคชั่นศิลปะส่วนตัว 
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3. ท าให้สิงคโปร์มีต าแหน่งระดับโลก 
3.1 สร้างพันธมิตรใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินสิงคโปร์ได้รับชื่อเสียงและสร้างชื่อเสียงให้กับสิงคโปร์ใน
ระดับสากล 

การร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับ 
เพื่อให้โอกาสแก่ศิลปินสิงคโปร์มากขึ้นในการได้รับการเปิดเผยในระดับสากล ทั้งนี้ยังให้การสนับสนุนบริษัท
ศิลปะของสิงคโปร์ในการจัดประชุมที่จะสร้างสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และมีการ
สนับสนุนตัวกลางเช่น สังคมศิลปะ (art societies) เพื่อช่วยให้ศิลปินรุ่นเก่าสร้างและน าเสนอผลงานศิลปะ
ใหม่ๆ ในระดับสากล 

 
3.2 สนับสนุนให้ทัศนศิลป์ของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

สนับสนุนศิลปินสิงคโปร์ในการน าเสนอผลงานบนแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะจัด
แสดงผลงานศิลปินสิงคโปร์ที่ Venice Biennale จนถึงปีค.ศ. 2033 และสนับสนุนศิลปินที่ได้รับเชิญไปงาน 
Biennales ที่ส าคัญและสนับสนุนนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ รวมถึงการสนับสนุนสถาบัน
ศิลปะของสิงคโปร์ไปจัดนิทรรศการของสิงคโปร์ในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ต่างประเทศ เพื่อน าเสนอผลงานของ
ศิลปินสิงคโปร์บนแพลตฟอร์มงานศิลปะที่มีชื่อเสียง 

 
จัดการเฉลิมฉลองเพื่อเน้นประวัติศาสตร์ศิลปะที่ไม่เหมือนใครของสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความชื่นชม

ศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของสิงคโปร์ ศิลปินเหรียญวัฒนธรรม และงานศิลปะที่โดดเด่น  
 
National Arts Council จะเป็นองค์กรหลักในการพยายามเขียน บันทึกและอนุรักษ์การบรรยายเชงิ

ประวัติศาสตร์ศิลปะของสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างและแบ่งปันเอกลักษณ์และค่านิยมไปทั่วโลก 
 

4.2.4 สรุปประเด็นส าคัญจากกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์  
ภาครัฐสิงคโปร์เห็นถึงความส าคัญของทัศนศิลป์ เพื่อเป็นตัวกลางในการสายสัมพันธ์ประชาชนที่มีความ

แตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม จึงผลักดันอุตสาหกรรมในหลากหลายประเด็น ตั้ งแต่การพยายามที่จะสร้าง 
แบรนด์ศิลปะของสิงคโปร์ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่พูดถึง สร้างระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมของศิทัศนศิลป์ให้ดี ช่วย
กระตุ้นและสนับสนุนการท างานของศิลปิน และการเข้าถึงศิลปะ ในขณะเดียวกันภาครัฐสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับ  
การพัฒนาศิลปินให้มีความรู้ ความสามารถไม่ เพียงแต่ ในด้านศิลปะ แต่รวมถึงด้ านการบริหารจัดการ  
การประชาสัมพันธ์ และการจัดการศิลปะ ทั้งนี้ผู้ชมยังคงเป็นความส าคัญหลักที่รัฐผลักดัน ทั้งการเข้าถึงและเข้า
ใจความต้องการและพฤติกรรมผู้ชม และพัฒนาองค์กรที่จัดแสดงงานศิลปะให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ศิลปินและผู้ชมได้ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีดังนี้ 
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ภาพที ่38 ปัจจัยความส าเร็จของการสนับสนุนเชิงนโยบายและการด าเนินการของภาครัฐ 

ที่มา: SG Arts Plan 2018 – 2022 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) สร้างแบรนด์ทัศนศิลป์สิงคโปร์ เพื่อให้ทัศนศิลป์ของสิงคโปร์ในทุกรูปแบบเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งใน
สิงคโปร์และต่างประเทศ ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้หลากหลายแบบทั่วโลก  ได้รับการยอมรับว่าเป็น
เมืองแห่งทัศนศิลป์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วโลกและรักษาภาพลักษณ์ผู้น าการสะสมศิลปะเอเชีย  
จึงจัด Singapore Art Week สร้างแบรนด์ทัศนศิลป์สิงคโปร์ประจ าปีทุกปี เพื่อแสดงผลงานจากศิลปิน
สิงคโปร์ รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค เพื่อมีช่องทางเพิ่มตาม
ในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินสิงคโปร์ และส่งเสริมการเผยแพร่ทัศนศิลป์ของสิงคโปร์สู่ต่างประเทศในทุก
กิจกรรมที่สามารถท าได้ 
 

2) สร้างระบบนิเวศศิลปะที่ดี หรือสภาพแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่ดี ระบบนิเวศทางศิลปะคือ
สภาพแวดล้อมทางศิลปะในสิงคโปร์ ที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและกระตุ้นการรับชม ชื่นชมศิลปะของผู้ชม และ
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน โดยสนับสนุนตัวกลางหรือคนกลาง ที่อยู่ระหว่างการท างาน และการ
ร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมหรือองค์กร มี ‘National Arts Council’ และกองทุน/grant สนับสนุนด้าน
ศิลปะในประเทศ รัฐสนับสนุนเชิงพื้นที่ทั้งการสร้างงานและการแสดงผลงาน บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเรื่อง เช่น การศึกษา สื่อ เงินทุน เป็นต้น สนับสนุนให้เกิดการเขียน
วิจารณ์งานศิลปะและบทบาทสนับสนุนในด้านต่างๆ และที่ส าคัญมี Technology sector ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็น
ภาคส่วนสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในศิลปะ 
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3) พัฒนาศิลปิน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้แก่ศิลปินและเยาวชน ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
รวมถึงการสนับสนุนงานให้แก่ศิลปิน เช่น การว่าจ้าง สะสมงานศิลปะและบันทึกผลงาน รวมถึงการแสดง
ผลงานทัศนศิลป์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อสนับสนุนศิลปิน สร้างเอกลักษณ์ให้สิงคโปร์และสร้างวัฒนธรรม 
การเสพศิลป์ ส่งเสริมช่องทางการแสดงผลงานในต่างประเทศ โดยการเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค และพัฒนาความสามารถของศิลปินไม่เพียงแต่ศิลปะแต่รวมถึงด้านอ่ืนๆ เช่น 
พัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการ การจัดนิทรรศการ การเขียนวิจารณ์งานศิลปะและบทบาทด้านอ่ืนในท้องถิ่น 
  

4) สนับสนุนตัวกลางด้านศิลปะ เช่น หอศิลป์และพิพิธภันฑ์ โดยการพัฒนากลยุทธ์การครอบครองสะสมงาน
ศิลปะ และการวิจัยวิธีใหม่ในการจัดเก็บและการอนุรักษ์ผลงานศิลปะ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และมาตรฐานการดูแลงานศิลปะ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นส่วนกระตุ้นให้ดีขึ้นสนับสนุนให้องค์กร
ต่างๆ เช่น แกลเลอรี่ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เช่น การพัฒนาฐานลูกค้า และสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้จัดการแกลลอรี่ที่มีความเชี่ยวชาญ  

 
5) ส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะ ผลงานทัศนศิลป์ของชาวสิงคโปร์จะไม่ถูกชื่นชม หากไม่สามารถเข้าถึงผู้ชมทั้งคน

สิงคโปร์และคนต่างชาติได้ ในทุกวัฒนธรรม เชื้อชาติหรือชนกลุ่มน้อยด้วยเช่นกัน ภาครัฐจึงผลักดันเป็นอย่าง
มากเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถเข้าถึงผู้ชมให้ได้มากที่สุด โดยการแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณะตาม
เทศกาลที่ส าคัญ น าเสนอผลงานศิลปะและกิจกรรมในระยะใกล้ที่อยู่อาศัย เข้าใจผู้ชมให้ได้มากที่สุดโดย 
การวิจัยให้ชุมชนมีความเข้าใจทัศนศิลป์ และขยายฐานผู้ชม  และร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ  
เพิ่มความตระหนักของศิลปะสิงคโปร์ในโรงเรียน เพื่อเพิ่มวัฒนธรรมการชื่นชมงานศิลปะ สร้าง Art 
Appreciation ในผู้ชม และยังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น บทความ 
Podcast และวิดีโอ 

 
4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทศันศิลป์ของประเทศกรณีศึกษา 

จากการศึกษาจากกรณีศึกษาของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ มีนัยส าคัญต่อการจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรม เป็นสองด้านหลักคือ การด าเนินกิจกรรมการผลักดันอุตสาหกรรม และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซึ่งแบ่งออกเป็นการสร้างแบรนด์ประเทศ การสร้างระบบนิเวศ การพัฒนาศิลปิน พัฒนาองค์การการแสดงผลงานและ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 4 สรุปนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจกัรและสงิคโปร์ 

 
ที่มา: Department for Culture, Media & Sport: The Culture White Paper, SG Arts Plan 2018 – 2022 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา
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จากตารางข้างต้น คือข้อสรุปนโยบายและนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจักรและ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประเทศไทยสามารถถอดแบบกรณีศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ จากทั้งสองประเทศ 
ได้ดังนี้ 

 
ในภาพรวมและขั้นการด าเนินการผลักดัน หน่วยงานภาครัฐควรตั้งเป้าหมาย และประเด็นปัญหาที่ ต้องการ

แก้ไขที่ชัดเจน รวมทั้งการเตรียมพร้อมส าหรับโอกาสในอนาคตและใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสามารถใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังเช่นสิงคโปร์เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมได้
อย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และสามารถเตรียมพร้อมและมีวิสัยทัศน์ใน
การเห็นถึงความส าคัญของศิลปะ ซึ่งสหราชอาณาจักรให้ความส าคัญกับจากการที่ศิลปะเป็นสิ่งที่ผลักดันความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นตั้งแต่เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษาและสังคม ท าให้มีการวางแผนระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์อย่าง
เป็นระบบ ขณะเดียวกันทั้งสองประเทศมีการร่วมมืออย่างอย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะประเทศ
สิงคโปร์ ที่มีความพยายามจะร่วมมือกับองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา และสมาคมต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการร่วมผลักดันอุตสาหกรรม และเข้าใจถึงความต้องการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และยังสามารถ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาผลงาน ลงทุน และสร้างงานแก่ศิลปินสิงคโปร์ได้ ในขณะที่สหราชอาณาจักรส่งเสริม
องค์กรแสดงผลงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่เงินทุน กลยุทธ์การแสดงผลงานและอ่ืนๆ ทั้งนี้ในภาพรวมทั้ง  
สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ ได้ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและการศึกษาวิจัยกับทัศนศิลป์เป็นอย่างมาก เพื่อสามารถ
เข้าใจตลาด พฤติกรรมผู้ชม และความชื่นชอบของผู้ชม และสามารถยกระดับผลงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของศิลปินได้เช่นกัน 

  
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ สามารถจ าแนกได้เป็น 5 ด้าน 

กล่าวคือ 1) สร้างแบรนด์ประเทศ ด้านทัศนศิลป์ 2) สร้างระบบนิเวศศิลปะที่ดี 3) พัฒนาศิลปิน 4) สนับสนุนตัวกลาง
ด้านศิลปะ และ 5) ส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการสร้างแบรนด์ประเทศ ด้านทัศนศิลป์ ประเทศไทยสามารถน าบทเรียนการส่งออกวัฒนธรรมเพื่อ
สร้าง Soft Power ตามแบบอย่างของสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ได้ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
ให้เป็นที่รู้จักระดับโลก อาจสร้างแคมเปญประเทศไทยโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ส่งออกในต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับทุกประเทศ สนับสนุนศิลปินในการเดินทาง
และผลักดันวัฒนธรรมสู่ต่างประเทศ หาจุดเด่นให้กับประเทศไทย เช่น การเป็นผู้น าด้านการสะสมงานศิลปะแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศสิงคโปร์ และจัดเทศกาลทัศนศิลป์ประจ าปี เชิญศิลปินระดับโลกทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมความหลากหลายด้านการการแสดงแก่ชาวไทย
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังสามารถส่งเสริมการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศกับองค์กรด้านทัศนศิลป์
ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน เป็นการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเผยแพร่ทัศนศิลป์ในต่างประเทศ 
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ด้านการสร้างระบบนิเวศด้านทัศนศิลป์ที่ดี ภาครัฐของไทยสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ กระตุ้นและส่งเสริมศิลปิน รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมศิลปะในหมู่ ผู้ชม โดยการสนับสนุนอาชีพ
ด้านทัศนศิลป์อย่างเป็นแบบแผน กล่าวคือ การสร้างงาน และอ านวยความสะดวกเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับขั้นตอน
การสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่เงินทุน พื้นที่จัดแสดง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงกระตุ้นความสนใจจากกลุ่มผู้
บริจาคหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงระหว่างผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ 
และศิลปิน ช่วยเพิ่มการจ้างงาน การผลิตผลงาน และการแสดงผลงาน ทั้งสหราชอาณาจักรยังให้ความส าคัญกับชมุชน 
ในการส่งเสริมวัฒนธรรมในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น จัดการแข่งขันเมืองวัฒนธรรม 
เพื่อกระตุ้นการผลักดันศิลปวัฒนธรรมในเมืองนั้นๆ และสร้างโอกาส งาน และรายได้แก่คนในชุมชนจากการดึงดูด
นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์ส่งเสริมผู้ที่ก าลังพัฒนาวัฒนธรรม จากระดับชาติจนถึงท้องถิ่น และ
จากหลากหลายหน่วยงานในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังส่งเสริม 
การเข้าถึงและมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรมได้ โดยการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้อาจมี
ประเด็นอ่ืนๆ อย่างเช่น การจัดเทศกาลแสดงผลงาน การร่วมมือกับต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ผลงาน สนับสนุนการเขียนวิพากษ์วิจารณ์ ที่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถดึงดูดผู้เล่นอ่ืนๆ ที่สนใจเข้าสู่
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้ด้วย 

 
ด้านการพัฒนาและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ผลงาน

นับว่าเป็นทรัพยากรหลักในระบบนิเวศทัศนศิลป์ โดยสามารถเริ่มต้นได้ที่ระบบการศึกษา ที่ให้ครอบคลุมการเรียนรู้
ศิลปะและคุณค่าของทัศนศิลป์ หรือขั้นตอนการผลิตในหลากหลายแขนง และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้โรงเรียนรัฐมีหลักสูตรที่ส่งเสริมศิลปะ ส่งเสริมการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
ส าคัญส าหรับนักเรียน อีกทั้งส่งเสริมการฝึกงานที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะและการเลือกอาชีพทางทัศนศิลป์ ในส่วน
ของการผลิต ภาครัฐสามารถจัดท ากองทุนสนับสนุนกิจกรรมทัศนศิลป์ โดยจัดเกณฑ์การให้เงินทุน สนับสนุนศิลปิน
และองค์กรศิลปะและการเรียนรู่ด้านการบริหารธุรกิจ เนื่องจากองค์กรศิลปะนับว่าเป็นตัวกลางในการจ้างงานศิลปิน
และเผยแพร่ผลงานศิลปิน เพื่อเป็นการสนับสนุนการว่าจ้าง สะสมงานศิลปะและบันทึกผลงาน ด้านการแสดงผลงาน 
ภาครัฐสามารถแสดงผลงานทัศนศิลป์ในพื้นที่สาธารณะ ดังเช่นสิงคโปร์ที่ใช้ทัศนศิลป์ในการเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม
มากยิ่งขึ้นและสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการ การจัดนิทรรศการ 
การเขียนวิจารณ์งานศิลปะและบทบาทด้านอ่ืนๆ ในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์และการท างาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพของศิลปิน และด้านส่งเสริมความเท่าเทียม คือการท าให้เส้นทางสู่ภาควัฒนธรรมง่ายขึ้นส าหรบั
ผู้ด้อยโอกาสในทุกภูมิหลัง 
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ด้านการสนับสนุนตัวกลางด้านศิลปะ ภาครัฐสามารถสนับสนุนศิลปินผ่านการร่วมมือกับสถานที่จัดแสดง 
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ศิลปิน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานศิลปิน ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนในทางอ้อม 
ด้านการจัดแสดงงานและครอบครองงานศิลปะ รัฐบาลสามารถช่วยพัฒนากลยุทธ์การครอบครองสะสมงานศิลปะ 
ผ่านการวิจัยวิธีในการจัดเก็บและการอนุรักษ์ผลงานศิลปะ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานการดูแลงาน
ศิลปะ ด้านการเข้าถึงผลงานของประชาชน รัฐบาลสามารถเอาอย่างสหราชอาณาจักรในลดหย่อนภาษีใหม่ส าหรับ
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ และเรียกคืนภาษี VAT จากสินค้าและบริการได้ เพื่อท าให้พิพิธภัณฑ์สามารถเข้าชมได้อย่างไม่
มีค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงการร่วมมือกับภาคเทคโนโลยี และสื่อเอกชนในการริเริ่มใช้สื่อ
ดิจิทัลหรือออนไลน์ในการจัดแสดงผลงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั่วโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างหน่วยงาน ด้านการเงิน รัฐบาลสามารถสนับสนุนผ่านการลงทุนในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ และ
ริเริ่ม Crowdfunding เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนแก่องค์กรต่างๆ ได้ทุกช่วงเวลา  

 
ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะ ภาครัฐสามารถช่วยส่งเสริมการเข้าถึงและเข้าใจผู้ชมโดยการจัด

ท าการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้ชม ตั้งแต่รูปแบบการรับชม ประเภท และศึกษาผลโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินไปแล้ว 
เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงาน สามารถประชาสัมพันธ์แก่ประเภทของผู้ชมที่สนใจได้ถูกกลุ่ม 
และในขณะเดียวกันเพื่อสามารถออกแบบกลยุทธ์ที่สามารถขยายตลาดสู่กลุ่มผู้ชมใหม่ๆ ได้ด้วยเช่นกัน  
การประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ แสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณะ เป็น Public Art หรือตามเทศกาลที่ส าคัญ และ
น าเสนอผลงานศิลปะและกิจกรรมในระยะใกล้ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ในระดับประเทศ ภาครัฐไทยสามารถจัดท า Cultural 
Diary หรือปฏิทินวัฒนธรรมประเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการน าเสนอผลงานศิลปะในทุกประเภท ทั้งผู้ชม ผู้สนับสนนุ
งาน ศิลปิน และภาครัฐสามารถเข้ารับรู้และร่วมผลักดันได้อย่างเต็มที่ มิใช่เพียงในประเทศแต่รวมถึงต่างประเทศด้วย
เช่นกัน การใช้ดิจิทัลท าให้จิตรกรรมสหราชอาณาจักรเข้าถึงคนทั่วโลกก็สามารถส่งเสริมการเข้าถึงได้เป็นอย่างดี 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เยาวชนเข้าถึงศิลปะได้ทั้งในและนอกโรงเรียน และปลูกฝังการเสพย์ศิลป์ (Art 
Appreciation) ในเยาวชน ทั้งนี้ การสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับทุกประเทศ สนับสนุนศิลปินใน 
การเดินทางและผลักดันวัฒนธรรมสู่ต่างประเทศ ยังเป็นช่องทางโดยตรงที่ส าคัญที่สามารถท าให้เข้าถึงตลาด
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.4 สรุปบทเรียนส าคัญเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
จากการศึกษาจากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ ท าให้เข้าใจว่า ในต่างประเทศนั้น รัฐมีบทบาทต่อการพัฒนา

ทัศนศิลป์ในแต่ละประเทศ โดยใช้เครื่องมือหรือแนวทางในบ้าง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพอย่างไร ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการสรุปประเด็นบทเรียน ที่ ได้เรียนรู้จากการศึกษากรณีศึกษา
ต้นแบบข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทัศนศิลป์ของไทยต่อไป ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 ประเด็น ดังนี้  

 

 
ภาพที ่39 สรุปบทเรียนส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1. รัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนาศิลปะ: ทั้ง 2 ประเทศที่ได้น าเสนอไปนั้น ต่างก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การพัฒนาศิลปะ โดยเฉพาะ เช่น กระทรวงที่รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ National Arts Council 
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลางหน่วยงานหลัก ที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรม 
และเป็นตัวกลาง รวบรวม และผลักดัน ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการพัฒนา
อุตสาหกรรมในเรื่องต่างๆ ต่อไปได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพและหน่วยงานกลางนี้เอง มักจะเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนศิลปะ เพื่อให้มีกองทุน และรับการสนับสนุนด้านเงินทุนในด้านต่างๆ 
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไปได้ 
 

2. รัฐส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วยศิลปะ: หนึ่งในเป้าหมายของการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของประเทศ คือการพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ประเทศผ่านการส่งออก Soft Power ไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการสร้างมูลค่าให้กับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผลทางออมของการส่งออกศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย โดยรัฐ จะด าเนินการสนับสนุน
การส่งออก ผ่านการจัดงานศิลปวัฒนธรรมประจ าปี และสนับสนุนการออกงานในต่างประเทศ เป็นต้น 
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3. พัฒนาระบบนิเวศ/โครงสร้างพื้นฐาน: บทบาทหน้าที่หลักของรัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นเพียง
ผู้ด าเนินการพัฒนาปัจจัยที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ในการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนัน้ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสุดเท่านั้น เช่น การสนับสนุนด้านพื้นที่สาธารณะ 
ระบบเงินทุน น าเสนอข้อมูลสาธารณะ เป็นต้น แต่รัฐไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาในทุกแนวทางการพัฒนา 
แต่จะเป็นกลไกสนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความรู้และความเข้าใจ สามารถด าเนินการในเรื่องๆ นั้นได้
ต่อไปนั่นเอง รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์ม หรือรูปแบบในการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสร้าง  
การพัฒนาได้อย่างมีระบบต่อไปเท่านั้น 
 

4. ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในศิลปะ: อีกประการส าคัญคือ รัฐต้องให้ความส าคัฐกับการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถสร้างการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านศิลปะ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของงานศิลปะ รวมถึงรัฐอาจเป็นผู้รวบรวมหรือพัฒนา
แพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ ให้กับศิลปิน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
หรือประชาชนทั่วไปอีกด้วย 

 
5. การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง: จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้เป็น

ผู้ด าเนินการพัฒนาในทุกๆ รายละเอียด แต่รัฐ จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือ หรือสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยง ในการร่วมกัน
ด าเนินการพัฒนาแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ  

 
จากการน าเสนอข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ทั้งในระดับ

สากล และระดับประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลแนวทางการพัฒนาทศันศิลปใ์นต่างประเทศ จากการศึกษากรณีศึกษา
ทั้ง 2 ประเทศข้างต้นนั้น ท าให้เห็นความแตกต่างของการพัฒนาของแต่ละประเทศ เทียบกับการด าเนินการพัฒนาของ
ไทยในปัจจุบัน ล าดับถัดไป จะเป็นการวิเคราะห์ประเด็นในเชิงลึก เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้ 
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บทที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานการณ์ของทัศนศิลป์ ทั้งในบริบทระดับสากล และ

สถานการณ์ของทัศนศิลป์ของไทย และจากข้อมูลกรณีศึกษา ท าให้ได้เข้าใจสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนา
ทัศนศิลป์ของต่างประเทศแล้วนั้น ในบทนี้ จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้ อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ท าให้ได้ข้อมูล
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในหลายแง่มุม โดยข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 การจัดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์

 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 

 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
 
โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
5.1 การจัดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

ข้อมูลส่วนแรก จะเป็นการสรุปรูปแบบของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย โดยจาก
ภาพระบบนิเวศ (Ecology) ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย จะมีกลุ่มหรือหน่วยงานที่เป็นส่วนส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ กลุ่มศิลปิน ซึ่งเป็นผู้ผลิตงาน
ศิลปะ และกลุ่มธุรกิจหรือตัวกลางศิลปะที่เกี่ยวข้อง ที่ด าเนินการในส่วนสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น แกลเลอรี่ ภัณฑารักษ์ 
และธุรกิจสนับสนุนศิลปะในด้านอ่ืนๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 40 รูปแบบกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยในปัจจุบัน 

ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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 กลุ่มศิลปิน 
กลุ่มเป้าหมายส าคัญกลุ่มแรก ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ คือกลุ่มศิลปิน ซึ่งเป็นผู้ผลิตงาน

ศิลปะหลัก โดยรูปแบบงานศิลปะ หรือสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก หรือข้อความของศิลปินที่
ต้องการจะสื่อนั้น มีหลากหลายรูปแบบตามที่ได้น าเสนอไปในส่วนขอบเขตการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น  
งานวิจิตรศิลป์ที่เป็นภาพวาด หรือภาพเขียน งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสื่อผสมและสื่อใหม่ หรือ
งานที่เป็นภาพถ่าย เป็นต้น โดยศิลปิน สามารถแสดงออกผ่านการสร้างงานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่จ าเป็น
จะต้องจ ากัดอยู่ที่งานประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาตามวิธีการในการสร้างงานของศิลปินนั้น พบว่าศิลปิน นอกจากจะสร้างอาชีพ 

ผ่านการสร้างงานศิลปะที่เป็นผลิตภัณฑ์ (Product) แล้วนั้น อาชีพของศิลปิน สามารถสร้างรายได้ผ่านการ
ขายเชิงการออกแบบ (Design) หรือการขายเชิงความคิด ซึ่งนับเป็นการให้บริการ (Service) เช่น การรับจ้าง
ออกแบบต่างๆ การท างานในบริษัท Media Agency หรือในฝ่ายของบริษัทใหญ่ๆ ที่มีบทบาทในส่วน 
การออกแบบ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ พบว่าแรงงานที่จบด้านวิจิตรศิลป์ หรือสายงานที่ตรงสายในการ
เป็นศิลปินทัศนศิลป์นั้น หลังจากเรียนจบมาแล้ว จะมีส่วนที่ประกอบอาชีพเป็นศิลปินที่ยังผลิตงานศิลปะอยู่
จ านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่ จะไปประกอบสายอาชีพอื่นเป็นหลัก หรือจะไปท างานสายการออกแบบมากกว่า 

  
หากพิจารณาศิลปินที่ยังประกอบอาชีพเป็นศิลปินเป็นอาชีพหลักนั้น มีจ านวนอยู่น้อยมาก และ

สามารถจ าแนกความแตกต่างของศิลปิน จากระดับความมีชื่อเสียงได้อีกด้วย กล่าวคือ ศิลปินรุ่นใหม่ หรือ
ศิลปินที่ยังไม่มีชื่อเสียงนั้น จะต้องใช้ความพยายามในการสร้างชื่อเสียงของตนเอง เพื่อให้งานมีมูลค่ามากขึ้น 
มีคนรู้จักมากขึ้น เมื่อศิลปินเริ่มมีชื่อเสียง หรือคนเริ่มรู้จักงานของศิลปินมากขึ้น จากงานที่เริ่มมีอัตลักษณ์
เฉพาะตัว คล้ายกับนักสะสมหรือกลุ่มคนซื้อ เริ่มเข้าใจ และเห็นความแตกต่างของงานแล้วนั้น ก็ท าให้ราคา
ของงานศิลปะมีราคาสูงขึ้น เปรียบเสมือนกับสินค้าประเภทหนึ่งที่เริ่มท าแบรนด์ให้คนรู้จักมากขึ้นได้แล้ว
นั่นเอง โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในแวดวงศิลปะ หรือคนทั่วไปรู้จัก ทั้งในและต่างประเทศแล้วนั้น  
จะสามารถขายงานศิลปะในระดับราคาที่ค่อนข้างสูง  ทั้งนี้  นอกจากการขายงานศิลปะที่ เป็นงาน 
masterpiece ของงานจริงแล้วนั้น ศิลปินยังสามารถขายงานในรูปแบบการขายสิทธิ์ หรือ Licensing  
ซึ่งเป็นการขายสิทธิ์ในการน างานศิลปะนั้นๆ ไปผลิตซ้ า หรือน าไปผลิตในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
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ภาพที ่41 ประเภทการสร้างผลงานของศิลปนิ 

ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 กลุ่มธุรกิจสนับสนุน 
นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ผลิตงานศิลปะ หรือกลุ่มศิลปินแล้วนั้น อีกประเภทของ

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ หรือกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ 
ซึ่งเป็นอีกกลุ่มเป้าหมานที่มีความส าคัญในภาพรวมในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยเช่นกัน  

โดยตัวอย่างของธุรกิจสนับสนุนงานศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจแกลเลอรี่ ที่เปรียบเสมือนธุรกิจ
ด้านช่องทางการตลาดช่องทางหนึ่งของการขายงานศิลปะ หรือเป็นศูนย์บ่มเพาะศิลปิน และเป็นสังกัดศิลปิน
บางรายที่ได้ท าสัญญากับแกลเลอรี่บางแห่งได้อีกด้วย หรืออีกกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มสนับสนุน คือ ภัณฑารักษ์ 
หรือ Curator ซึ่งถือว่าเป็นอีกกลุ่มส าคัญในแวดวงงานศิลปะ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างเนื้อหา 
(Content creator) ในการออกแบบการน าเสนองานศิลปะต่างๆ เช่น Art exhibition หรือการออกแบบ
การน าเสนองานศิลปะในแกลเลอรี่ หรือในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่สร้างความน่าสนใจ
ของงานศิลปะ ผ่านการออกแบบด้านการเล่าเรื่อง (Story telling) เป็นต้น นอกจากนี้ ก็จะมีธุรกิจสนับสนุน
อ่ืนๆ เช่น ตัวกลางการขนส่งงานศิลปะ เช่น JWD Art Space ที่มีบริการขนส่งงานศิลปะในประเทศไทย หรือ
การส่งงานศิลปะระหว่างประเทศ ที่ถือว่าเป็นธุรกิจสนับสนุนงานศิลปะที่ส าคัญอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยเช่นกัน 

 
 จากข้อมูลข้างต้น เป็นการสรุปข้อมูลรูปแบบกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่า ในภาพรวมอุตสาหกรรมนั้น  
จะมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง และมีลักษณะการด าเนินการเป็น
อย่างไร ซึ่งการเข้าใจความแตกต่างของแต่ละกลุ่มผู้ผลิตนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในล าดับถัดไป เพื่อท าให้
วิเคราะห์ความแตกต่างของการด าเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน  
ซึ่งจะมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 
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5.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
ในหัวข้อต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์ของไทย โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน และ
สามารถจัดกลุ่มประเด็นของปัญหาได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ ประเด็นเกี่ยวกับศิลปิน ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่และ
ธุรกิจสนับสนุน ประเด็นเกี่ยวกับคนดูและตลาด และประเด็นเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการท าความเข้าใจ
รายละเอียดประเด็นปัญหานั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการท าความเข้าในสถานการณ์ หรือการด าเนินการของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ช่องว่างในการ
พัฒนา และออกแบบเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เป็นล าดับต่อไป โดยประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 

 
ที่มา: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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 ประเด็นด้านศิลปิน 
ด้านจ านวนของศิลปิน จากที่ได้กล่าวถึงไปในเบื้องต้นนั้น พบว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์

ของไทย มีการผลิตจ านวนศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านระบบการศึกษาต่างๆ ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก แต่สวนทาง
กับจ านวนความต้องการของตลาดงานศิลปะ ที่มีความต้องการน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  
ท าให้สามารถกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน มีปริมาณความต้องการของตลาดที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ท าให้ศิลปินไม่
สามารถเลี้ยงดูตนเองผ่านการขายงานศิลปะได้ จึงต้องไปประกอบอาชีพอื่นๆ เป็นหลัก 

  
ด้านทัศนคติและทักษะของศิลปิน จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการสัมภาษณ์

ศิลปินเอง ต่างก็ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันยังมีทัศนคติด้านลบต่ออาชีพศิลปินอันเนื่องมาจากเหตุผลที่อธิบาย
ไปก่อนหน้า ที่ศิลปินไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งก็สะท้อนความเป็นจริงบางประการ เพียงแต่ในอนาคต 
นอกจากจะต้องพัฒนาด้านตลาดให้ศิลปินเลี้ยงดูตนเองได้มากข้ึน ก็จะเป็นวิธีสร้างค่านิยมต่ออาชีพศิลปินที่ดี
ขึ้นได้ ประกอบกับศิลปินบางส่วน ถูกปลูกฝังความเชื่อแบบผิดๆ ต่อการขายงานผ่านแกลเลอรี่ ว่าเป็น
ช่องทางที่ไม่เหมาะสม และแนะน าว่าให้ศิลปินขายงานเอง จะได้รับรายได้จากการขายที่มากกว่า ซึ่งความ
เป็นจริงแล้วนั้น การขายงานผ่านแกลเลอรี่เปรียบเสมือนการขายงานผ่านธุรกิจสนับสนุนด้านการขายให้กับ
ศิลปิน เพื่อที่ศิลปินจะได้ให้ความส าคัญกับการสร้างงานศิลปะ และให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ  
มีช่องทางการขายงานสนับสนุนด้านการขาย จะเป็นประโยชน์กับศิลปินได้อีกด้วย จึงต้องมีการสร้างความ
เข้าใจใหม่ระหว่างศิลปินและธุรกิจสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแกลเลอร่ีต่างๆ  

ทั้งนี้ ศิลปินหลายรายสะท้อนว่า ระบบการศึกษาก็ไม่ทันสมัย และไม่ได้สอนในองค์ความรู้ด้าน 
การประกอบอาชีพศิลปิน เช่น ทักษะการน าเสนอ ทักษะเชิงธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือองค์ความรู้ที่ควร
เรียนรู้ในการประกอบอาชีพจริงๆ อีกด้วย และการไปเรียนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเรียนด้านศิลปะมักมีราคา
ค่าเรียนที่สูงมากอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานเอกชนด้านศิลปะบางแห่ง มีความคิดที่จะถ่ายทอดทักษะหรือองค์
ความรู้ที่จ าเป็น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับศิลปินหรือผู้ที่สนใจอ่ืนๆ เพียงแต่ไม่มีช่องทางในการรวบรวมองค์
ความรู้นั้น หรือไม่มีช่องทางให้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้อีกด้วย 

 
ด้านผลงาน ปัจจุบัน ประเภทของงานศิลปะเริ่มมีการผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ

สื่อสมัยใหม่ต่างๆ ท าให้รูปแบบงานมีความหลากหลายมากขึ้น และไม่สามาถจ ากัดประเภทของงานศิลปะได้
อีกต่อไป อีกทั้งเนื้อหาของงานของศิลปินไทยโดยส่วนมาก มักจ ากัดอยู่กับเรื่องศาสนา ความเชื่อ ความเป็น
ไทย เป็นต้น ซึ่งเป็น content ที่ค่อนข้างเฉพาะตัว ในมุมของผู้มีประสบการณ์ด้านการขายงานใน
ต่างประเทศ พบว่า content ศิลปะไทยที่ค่อนข้างแคบนี้ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงตลาดในต่างประเทศได้มาก
นัก ในอนาคตจ าเป็นต้องให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสเสพงานที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะงานศิลปะระดับ
นานาชาติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเรื่องที่จะน าเสนอให้กว้าง และมีความหลากหลายมากขึ้น  นอกจากนี้ 
พบว่าการสร้างงานศิลปะไทยที่หยิบยกเรื่องวัฒนธรรม มาต่อยอด หรือน าเสนอด้วยรูปแบบหรือวิธีใหม่ๆ 
โดยศิลปินรุ่นใหม่ บางครั้งจะไม่สามารถท าได้ เนื่องจากถูกห้าม หรือถูกจ ากัดเนื้อหาว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 
จึงท าให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ไม่สามารถน าเสนองานศิลปะที่หลากหลายมากนัก 
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ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีหลายปัจจัยที่ท าให้การสร้างงานต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจาก
เมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ท าให้รูปแบบสื่องานศิลปะเปลี่ยนไป รวมถึงสถานการณ์ 
การระบาดของโควิด 19 ที่ท าให้รูปแบบการแสดงงานศิลปะ ต้องพัฒนาให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้น ลดการสัมผัส 
ลดการเดินทาง เป็นต้น ท าให้การแสดงงานศิลปะต้องปรับรูปแบบเป็นการแสดงงาน online หรือใช้
เทคโนโลยีมาช่วย เช่น online museum experience เป็นต้น  

 
จากการขายงานโดยตรงจากศิลปินไปยังผู้ซื้อและไม่ผ่านตัวกลาง รวมถึงการขายงานของศิลปินไทย

หลายราย ที่ขายงานโดยตั้งราคาตามอารมณ์หรือความรู้สึก มากกว่าอิงตามราคาตลาด ซึ่งการตั้งราคาตามใจ
นี้ ส่งผลกระทบต่อราคางานศิลปะที่ควรจะเป็น ซึ่งท าให้งานของศิลปินรายอ่ืนๆ ขายงานยากขึ้น ได้อีกด้วย 
ทั้งนี้ จึงต้องสร้างความเข้าใจในภาพรวม หรือความเข้าใจต่อการก าหนดราคางานศิลปะ ผ่านการให้ความรู้
แก่ศิลปิน หรือการขายงานผ่านตัวกลางที่มีความเข้าใจในด้านการขาย เช่น แกลเลอรี่ต่างๆ ก็สามารถช่วยให้
ศิลปินสามารถตั้งราคาตามที่ควรจะเป็นได้มากข้ึนได้อีกด้วย 

 
ด้านการสนับสนุนศิลปิน จากการวิเคราะห์แนวทางสนับสนุนในปัจจุบัน ประกอบกับการสัมภาษณ์ 

ท าให้ทราบว่าปัจจุบันมีแนวทางพัฒนาศิลปินเฉพาะบางกลุ่ม เช่น ศิลปินสังกัดศิลปินศิลปาธรเป็นหลัก ซึ่งใน
ภาพรวมนั้น ยังขาดการสนับสนุนศิลปินกลุ่มอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ต่างๆ ที่ยัง
ต้องการความสนับสนุนในด้านต่างๆ อีกทั้งศิลปินในต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุน
เหมือนศิลปินที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย ทั้งนี้ จากประเด็นเรื่องเนื้อหาของงานศิลปะที่ไม่หลากหลาย 
เป็นเพราะศิลปินยังขาดการสนับสนุนให้ไปออกงาน หรือร่วมงานในระดับนานาชาติ ที่จะสามารถเปิดมุมมอง
ด้านการสร้างงานที่กว้างขึ้น มากกว่ามีประสบการณ์เฉพาะในประเทศ ที่จะได้เห็นเพียงงานของไทยเท่านั้น 
รวมถึงขาดโอกาสที่จะได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศ และไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับศิลปินต่างชาติ หรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศ ที่จะสามารถให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้ 
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 ประเด็นด้านพื้นที่และธุรกิจสนับสนุน 
ด้านพื้นที่ แม้งานศิลปะบางประเภท จะสามารถผลิตได้เองที่พื้นที่ส่วนตัวของศิลปิน แต่งานศิลปะ

บางประเภท โดยเฉพาะงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ประติมากรรมต่างๆ ต้องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่ในการสร้าง
งาน ซึ่งศิลปินรุ่นใหม่ ไม่สามารถมีทุนในการสร้างพื้นที่สร้างงานของตัวเองมากนัก รวมถึงยังขาดพื้นที่ส าหรบั
การแสดงงานศิลปะเพื่อสร้างการรับรู้ต่องานของตนเอง โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ ที่ต้องสร้างการรับรู้ต่องาน
ศิลปะของตนเอง และในภาพรวม รัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างพื้นที่สาธารณะ ที่จะสามารถสนับสนุน
ทั้งการสร้างงาน การแสดงผลงานให้กับคนทั่วไป ผ่านงานศิลปะสาธารณะ (Public art) อีกด้วย รวมถึง
จ านวนพิพิธภัณฑ์ของไทยนั้น มีค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และการแสดงงานยังไม่มี 
ความน่าสนใจเท่าที่ควร 

 
ด้านแกลเลอรี่ พบว่าจ านวนแกลเลอรี่น้อยลงเร่ือยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากขาดการสนับสนุน ทั้งจาก

หน่วยงานภาครัฐ และผู้ชมที่น้อยลง จากปัญหาด้านธุรกิจท าให้แกลเลอรี่หลายแห่งต้องปิดตัวลงในหลายปีที่
ผ่านมานี้ และพื้นที่แสดงงานศิลปะบางแห่ง เป็นการแสดงเฉพาะงาน collection ส่วนตัวของเจ้าของ  
ที่ค่อนข้างมีงานที่จ ากัด ศิลปินเข้าถึงยาก รวมถึงผู้ชมก็ไม่ได้เห็นงานที่หลากหลายมากนัก และในภาพรวมก็
ยังขาดการแสดงงานศิลปะในแกลเลอรี่ที่มีความน่าสนใจ รวมถึงขาดการสร้างความเข้าใจกับศิลปิน ในเรื่อง
ทัศนคติของการขายงานผ่านแกลเลอรี่ ที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขายของศิลปินมากกว่าจะเอาเปรียบ
การขายงานของศิลปิน เป็นต้น และปัจจุบัน ในตลาดงานศิลปะในต่างประเทศ พบว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ศิลปิน
ขายงานผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเองมากขึ้น ท าให้ความส าคัญของการขายงานผ่านแกลเลอรี่ลดลง  
ท าให้แกลเลอรี่ต้องปรับตัวผ่านการสร้างความน่าสนใจ และสร้างอัตลักษณ์ให้แกลเลอรี่ของตนเองมากขึ้น 
ในขณะที่แกลเลอร่ีของไทยอาจยังไม่เห็นการปรับตัวต่อปัญหาดังกล่าวมากนัก 

 
ด้านภัณฑารักษ์ (Curator) จากปัญหาข้างต้น จะเห็นได้ว่าจะมีกล่าวถึงการแสดงงานศิลปะของไทย

ไม่น่าสนใจมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังขาดจ านวนภัณฑารักษ์ในประเทศที่มีคุณภาพ และมีจ านวนน้อย
มาก ท าให้พิพิธภัณฑ์ หรือแกลเลอรี่ ไม่สามารถสร้างงานที่หลากหลายและน่าสนใจได้มากนัก รวมถึงระบบ
การศึกษาในประเทศยังไม่มีหลักสูตรส าหรับการพัฒนาภัณฑารักษ์โดยเฉพาะอีกด้วย ดังนั้น ในอนาคตจึง
จ าเป็นต้องมีแนวทางพัฒนาให้เกิดภัณฑารักษ์มากขึ้น หรือรวมถึงบทบาทอาชีพสนับสนุนงานศิลปะในด้าน
อ่ืนๆ มากข้ึนอีกด้วย 

 
ด้านธุรกิจสนับสนุน จากที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ในภาพรวมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ยังขาด

จ านวนธุรกิจสนับสนุนงานศิลปะอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งธุรกิจสนับสนุนการขายงานศิลปะ (Art dealer) 
ธุรกิจขนส่งและดูแลรักษางานศิลปะ ช่องทางการขายงานศิลปะออนไลน์ ธุรกิจสนับสนุนการผลิตงานศิลปะ
อ่ืนๆ เช่น การผลิตประติมากรรม การขึ้นรูปงานขนาดใหญ่ ธุรกิจเทคโนโลยีด้านศิลปะ และธุรกิจอ่ืนๆ  
อีกมากมาย ซึ่งกล่าวได้ว่ายังขาดผู้เล่นในบทบาทต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินการในอุตสาหกรรมใน
ประเทศ 
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 ประเด็นด้านคนดูและตลาด 
ด้านคนดู จ านวนคนทั่วไปที่สนใจ และมีความเข้าใจด้านศิลปะมีอยู่จ านวนน้อยมาก เป็นเพราะยัง

ขาดการถ่ายทอด และปลูกฝังให้คนทั่วไปมีความเข้าใจในศิลปะ ท าให้ผู้ชมในปัจจุบัน อาจเกิดจากการเสพ
งานศิลปะตามกระแส มากกว่าเสพงานด้วยความชอบในงานศิลปะ อีกทั้งยังมองว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัว 
เข้าถึงยาก และเป็นเร่ืองส าหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยังขาดระบบการพัฒนาให้เกิดคนดูที่
มีคุณภาพ เช่น ระบบการศึกษาที่ท าให้เด็กๆ เข้าถึง และเข้าใจในงานศิลปะ หรือหน่วยงานศิลปะก็ยังขาด
การด าเนินการให้คนทั่วไป มีความสนใจในงานศิลปะมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งหากจ านวนคนดูเพิ่มมากขึ้นนั้น ก็มี
โอกาสที่คนดูเหล่านั้น จะเปลี่ยนเป็นผู้ซื้องานศิลปะ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินเจ้าของงาน สามารถ
ประกอบอาชีพเป็นศิลปินต่อไปได้ในท้ายที่สุด 

 
ด้านตลาด จากปัญหาด้านคนดูในข้างต้น ท าให้ในภาพรวมตลาดงานศิลปะของไทยไม่คึกคักมาก

เท่าที่ควร กล่าวคือในตลาด มีจ านวนผู้ผลิต หรือศิลปินอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดจ านวนผู้ซื้องานศิลปะ 
และการซื้อขายที่เกิดขึ้น มักเป็นการซื้อขายโดยตรงจากศิลปินไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านตัวกลาง ท าให้ไม่มีการ
บันทึกการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงขาดกฎระเบียบที่เอ้ือให้เกิดการซื้อขายที่ผ่านตัวกลาง ที่จะช่วย
สนับสนุนให้มีตัวกลางด้านศิลปะมากข้ึน ที่จะสามารถสนับสนุนให้ตัวกลางต่างๆ สามารถเป็นอีกหน่วยงานที่
สามารถพัฒนากลไกตลาดงานศิลปะในภาพรวมได้อีกด้วย 

  
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนที่เป็นหน่วยงานเอกชนต่างๆ กลับมีทัศนคติต่อการซื้องานศิลปะที่มองว่างานของ

ศิลปินต่างชาติจะต้องมีคุณภาพดีกว่าศิลปินไทย ในขณะที่ศิลปินไทยจะมีความรู้ความเข้าใจบริบทของ
ประเทศได้ดีกว่า แต่ธุรกิจเอกชนก็มักจะเลือกสนับสนุนงานของศิลปินต่างชาติเป็นหลักมากกว่า 

 
ในด้านตัวกลางของตลาดงานศิลปะ เช่น Art Fair พบว่าไม่มีงานศิลปะในประเทศมากนัก อาจมี 

การจัด Art Fair ในโรงแรมบ้าง แต่ก็ยังมีจ านวนน้อย และการออกงาน Art Fair บางแห่งในต่างประเทศก็
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากจะต้องผ่านการคัดเลือกจากแกลเลอรี่สมาชิกในแต่ละ Art Fair ซึ่งต่อเนื่องจากที่ไทย
ไม่มีจ านวนแกลเลอรี่ที่สามารถเป็นสมาชกิของ Art Fair ในต่างประเทศนั้น ก็จะไม่มีช่องทางการสนับสนุนให้
ศิลปินในประเทศ ไปเข้าร่วมงาน Art Fair นั้นๆ ได้เช่นกัน รวมถึงยังขาดช่องทางการขายงานผ่านการประมลู 
โดยการประมูลที่เกิดขึ้น เป็นรูปแบบกิจกรรมการกุศลมากกว่าเป็นการประมูลงานเพื่อการซื้อขายงานศิลปะ
โดยแท้จริง รวมถึงบริษัทด้านการประมูลมักมีการด าเนินการในการหางานไปร่วมงานประมูลในต่างประเทศ
เป็นหลัก เนื่องจากตลาดงานศิลปะของไทยมีขนาดเล็กมาก และไม่เพียงพอต่อการจัดการประมูลงานศิลปะ
ขนาดใหญ่ในประเทศนั่นเอง ทั้งนี้ยังติดปัญหาเรื่องระบบภาษีน าเข้าต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้างาน
ศิลปะจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ 
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ด้านนักสะสม กลุ่มผู้ซื้องานศิลปะเป็นประจ า คือกลุ่มนักสะสม โดยพบว่ายังมีจ านวนนักสะสมใน
ประเทศจ านวนน้อย และเริ่มมีการรวมกลุ่มเป็นนักสะสมงานศิลปะมากขึ้นในปัจจุบัน และเนื่องจากงาน
ศิลปะไม่หลากหลายมากนัก ก็ท าให้มีนักสะสมงานที่ไม่หลากหลายเช่นกัน บางส่วนจะเป็นการซื้อตามนัก
สะสมคนอ่ืน มากกว่าจะซื้อตามความต้องการของตนเอง เป็นต้น รวมถึงนักสะสมในประเทศ ก็มีบทบาทใน
การขายงานต่อ หรือท าตัวเป็น secondary dealer ในการขายต่องานศิลปะเพื่อการเก็งก าไร เป็นต้น 

 

 ประเด็นด้านหน่วยงานภาครัฐ 
ด้านกระบวนการและการด าเนินการ ปัญหาหลักๆ ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือเร่ืองกระบวนการและ

การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีความเข้าใจ ไม่เห็นคุณค่า 
หรือโอกาสในการสนับสนุนงานศิลปะ ท าให้ไม่มีนโยบาย หรือแนวทางการสนับสนุนด้านศิลปะมากเท่าที่ควร 
หรือมาตรการ/แนวทางที่มี ไม่ได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานในอุตสาหกรรมอีกด้วย  รวมถึง
คณะกรรมการที่มีอ านาจ ไม่ได้มีความเข้าใจ และไม่ได้มีแนวทางดึงผู้ที่เข้าใจในแวดวงศิลปะเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการที่สามารถออกความเห็นหรือผลักดันให้เกิดการสนับสนุนที่ควรจะเป็นได้ ในภาพรวมก็ยังขาด
เป้าหมาย หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่เป็นรูปธรรม ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ต่างก็ด าเนินการเฉพาะบทบาทหน้าที่ของตนเอง มากกว่าบูรณาการเพื่อไปยังเป้าหมายเดียวกัน  
การสนับสนุนที่มีก็จะสนับสนุนเฉพาะกลุ่มเดิมๆ หรือกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานเท่านั้น ไม่ได้มีการ
สนับสนุนที่หลากหลายและครอบคลุมมากนัก ทั้งยังขาดการบูรณาการกับเอกชน ในการร่วมมือกันสนับสนุน
อุตสาหกรรม บางกิจกรรมไม่เพียงแต่จะไม่สนับสนุนหน่วยงานเอกชนที่เป็นผู้จัดกิจกรรม แต่กลับสร้างงานที่
คล้ายกันขึ้นมาเองอีกด้วย เช่น การจัด Art Biennale เป็นต้น การพัฒนาเชิงพื้นที่ก็ยังขาดการท าความเข้าใจ
คนในพื้นที่ว่ามีความต้องการพัฒนาด้านศิลปะเป็นอย่างไร ท าให้ไม่มีการพัฒนาด้านศิลปะที่เชื่อมโยงกับพืน้ที่
หรือกับชุมชนมากนัก กองทุนของสศร. ที่มีก็ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจน ในการให้การสนับสนุน
ที่หลากหลาย และแนวทางการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ไม่ได้ก้าวทันกับปัจจุบัน มีความล้าหลังอยู่มาก โดยเฉพาะ
การใช้ช่องทางใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 
ด้านข้อมูลและงานวิจัย รัฐมีหน้าที่ ในการจัดหาให้มี ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ 

การด าเนินการในภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลและงานวิจัย แต่ปัจจุบัน พบว่ารัฐหลาย
หน่วยงาน มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประโยชน์เฉพาะภายในหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าเผยแพร่ข้อมูล
ให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ใช้ประโยชน์ และในภาพรวมงานวิจัยด้านศิลปะ ยังไม่หลากหลายมาก
นัก มีเฉพาะการจัดท าในบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงานศิลปะแบบดั้งเดิม และยังขาดการวิ จัยเพิ่มเติมใน
หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความเข้าใจในพฤติกรรมคนดูหรือผู้บริโภคด้านงานศิลปะ เป็นต้น 
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ด้านกฎระเบียบและมาตรการทางภาษี รัฐสามารถเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดแนวทางการสนับสนุนโดย
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ ผ่านการใช้แรงจูงใจทางภาษี หรือกฎระเบียบต่างๆ เช่น กลไกที่เอ้ือให้เกิดระบบ
ตลาด ผ่านข้อบังคับให้การซื้อขายงานศิลปะต้องผ่านตัวกลาง เป็นต้น (ในหลายประเทศ จะมีกฎหมายเอ้ือให้
เกิดการซื้อขายโดยผ่านตัวกลางในลักษณะนี้) ทั้งนี้ก็ยังขาดการสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนงานศิลปะ  
ผ่านมาตรการทางภาษี เช่น การลดหย่อนภาษีส าหรับธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการสร้างงานศิลปะในด้าน
ต่างๆ หรือมาตรการทางภาษีเอ้ือให้เกิดการลงทุนด้านศิลปะ เป็นต้น ทั้งนี้ ระเบียบภาษีศุลกากรด้านงาน
ศิลปะยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการแลกเปลี่ยนงานศิลปะระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการน าเข้างานศิลปะที่
ยังไม่เกิดการซื้อขาย ก็จะถูกเก็บภาษีเท่ากับการน าเข้าผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยอ่ืนๆ และบางครั้งก็ถูกเก็บภาษีที่
ไม่เป็นธรรม รวมถึงระบบ A.T.A CARNET ส าหรับการงดเว้นภาษีที่เก่ียวข้องนั้นมักจ ากัดระยะเวลาที่สั้นและ
ตายตัว ซึ่งไม่สะดวกกับแลกเปลี่ยนงานศิลปะ 

 
 จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นนั้น ท าให้เข้าใจว่าการด าเนินการของหน่วยงาน
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยในปัจจุบันนั้น ยังประสบปัญหาในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ
บริบทของสถานการณ์ของการด าเนินการต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัญหาในแต่ละด้านนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เป็น
ปัจจัยในภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นหลัก (เช่น เร่ืองตลาดงานศิลปะ เป็นต้น) เพราะฉะนั้น ในการออกแบบแนวทาง
สนับสนุน และแก้ไขปัญหา ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินการในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมต่อไป แต่ก่อนที่จะเป็นการน าเสนอแผนนั้น ในหัวข้อต่อไป จะเป็นการ
สรุปการวิ เคราะห์ช่องว่างของการพัฒนา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทัศนศิลป์  ว่ายังสามารถพัฒนา 
การด าเนินการในด้านต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 
 
5.3 การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลช่องว่างการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ตามการจัดกลุ่มประเด็นของอุตสาหกรรม 4 ด้านหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์นั้น เป็นการวิเคราะห์ช่องว่าง ความแตกต่าง 
ระหว่างการด าเนินการในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นภาพเป้าหมายที่คาดหวัง โดยใช้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ ว่ามองภาพอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่ควรจะเป็น เป็นอย่างไร ประกอบกับข้อมูลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
จากต่างประเทศ ว่าในต่างประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจเป็นอย่างไร 

 
 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากสองส่วนนั้น จะท าให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน กับภาพที่ควรจะ
เป็น มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะท าให้เข้าใจว่า ในแต่ละประเด็นของการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ จะต้อง
ด าเนินการเพิ่มเติมในเร่ืองใดบ้าง ซึ่งจากแผนภาพในข้างต้น จะมีรายละเอียดช่องว่างแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ช่องว่างด้านศิลปิน จะต้องพัฒนาให้มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การปรับปรุงหลักสูตรของระบบการศึกษาให้สามารถพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ หรือประกอบอาชีพเป็นศิลปินที่เลี้ยงชีพตัวเองได้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งพัฒนา
ระบบการสอนในช่องทางอ่ืนๆ เช่น หลักสูตรออนไลน์พัฒนาทักษะธุรกิจในการประกอบอาชีพศิลปินโดยเฉพาะ  
เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนศิลปิน จะต้องพิจารณาให้มีแนวทางสนับสนุนและต่อยอดศิลปินให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ทุกประเภทอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินในภูมิภาคอ่ืนๆ รวมถึงยกระดับ
กฎระเบียบ หรือกฎหมายคุ้มครองให้อาชีพศิลปิน มีความเท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆ มากข้ึน 
 
 ช่องว่างด้านพื้นที่และธุรกิจสนับสนุน จะต้องพัฒนากลไกสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแกลเลอรี่
ต่างๆ ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และมีจ านวนรวมถึงความหลากหลายของแกลเลอรี่มากขึ้น ทั้งการสนับสนุน
ด้านเงินทุน และระบบภาษีต่างๆ เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้มี Public Space มากขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมชุมชนกับ
งานศิลปะ นอกจากนี้ ยังขาดการสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสนับสนุนงานศิลปะใหม่ๆ จึงต้องมีระบบให้ทุนส าหรับธุรกิจ
ศิลปะใหม่ๆ รวมถึงสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา หรือการสนับสนุนให้เกิดอาชีพสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ภัณฑารักษ์  
มากข้ึนในอนาคต 
 
 ช่องว่างด้านคนดูและตลาด  จะต้องพัฒนาให้มีฐานคนดู หรือคนที่สนใจงานศิลปะมากขึ้น  ผ่าน 
การประชาสัมพันธ์ หรือรูปแบบกิจกรรมดึงดูดคนดูใหม่ๆ และพัฒนาระบบการศึกษา ให้เข้าถึงและเข้าใจงานศิลปะ
มากขึ้น เพื่อมีจ านวนคนดูมากขึ้นแล้วนั้น ก็จะต้องมีกลไกสนับสนุนให้คนดูสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ซื้องานศิลปะได้มาก
ขึ้นต่อไปด้วย เช่น การจัด Art Fair หรือช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเชื่อมผู้ที่สนใจซื้องานศิลปะ 
ให้สามารถเข้าถึงงานศิลปะ หรือเข้าถึงผู้ผลิตมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างตลาดงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ ให้มี  
การซื้อขายมากข้ึนต่อไป 
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ช่องว่างด้านหน่วยงานภาครัฐ ควรสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินการในเชิงศิลปะ และการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์มากขึ้น เพื่อให้มีเป้าหมายการพัฒนาด้านศิลปะที่เป็นรูปธรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการส่งออกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ 
ประกอบกับพัฒนาด้านการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม  และต่อสาธารณะ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง และน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ บทบาทของภาครัฐ ควร
เป็นเพียงผู้สนับสนุนในสว่นทีเ่อกชนไม่สามารถท าได้ หรือให้การสนับสนุนในเร่ืองที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม 
ดังนั้น รัฐจะต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมด าเนินการเฉพาะบางเรื่อง ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ต่อไป 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเป็นการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ทั้งหมดของ

ประเทศไทย จะเห็นได้ว่ายังต้องได้รับการพัฒนาอีกหลายส่วน แต่ในขณะเดียวกัน CEA ไม่สามารถด าเนินการพัฒนา
ในทุกช่องว่างดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านการด าเนินการ จึงจะเห็นได้ว่า มีช่องว่างบางส่วนเท่านั้นที่ CEA 
สามารถด าเนินการพัฒนาหรือสนับสนุนในช่องว่างนั้นๆ ได้ ซึ่งขอบเขตช่องว่างที่ CEA สามารถด าเนินการพัฒนาเอง
ได้นั้น จะได้แก่ประเด็นที่มีสัญลักษณ์เคร่ืองหมายถูกสีเขียว ที่ได้น าเสนอไว้ในแผนภาพข้างต้น 

 
ข้อมูลที่ได้น าเสนอผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษารวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลจากการวิจัยในบริบท

ต่างประเทศ จากกรณีศึกษา ข้อมูลการด าเนินการของรัฐในปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าให้ได้เข้าใจสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นที่มีประโยชน์เป็น
อย่างมาก ในการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา ว่าในขั้นตอนถัดไป คือการออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
สาขาทัศนศิลป์นั้น จะต้องมีรายละเอียดแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไรต่อไป ซึ่งจะน าเสนอ
รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาตามช่องว่างการพัฒนา ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ใน
บทต่อไป 
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บทที ่6 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 
หลังจากการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์และ

ศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ตลอดจนรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ในล าดับต่อไป จะเป็นการออกแบบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาทัศนศิลป์ ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ยังได้น าประเด็นส าคัญที่สะท้อนถึงโอกาส และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึง
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของต่างประเทศจากกรณีศึกษา มาร่วมวิเคราะห์และจัดท าเป็นแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์อีกด้วย 

 

 
ภาพที ่42 แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลปข์องไทย 

 
แนวคิดหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยนั้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้น าเสนอไปในเบื้องต้น 

ภาพรวมของงานทัศนศิลป์ในประเทศไทยนั้น มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างในเชิงระดับของงาน จากความ
แตกต่างของความมีชื่อเสียงของศิลปิน โดยเบื้องต้น เมื่อกล่าวถึงงานทัศนศิลป์ หรืองานศิลปะ มักกล่าวถึงในบริบท
การสร้างงานศิลปะที่มีชิ้นเดียว หรือเรียกว่างาน Masterpiece ที่แตกต่างกันตามความมีชื่อเสียงของศิลปิน ที่ท าให้
ขายในราคาที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ยังมีการสร้างมูลค่าผ่านรูปแบบอ่ืน ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงานใหม่ขึ้นมา
เท่านั้น เช่น การขายสิทธิ์ของงานศิลปะนั้น (Licensing) ในการน างานนั้นๆ ไปผลิตในรูปแบบอ่ืนๆ หรือศิลปินก็
สามารถน างานของตนเอง เช่น ภาพงานที่มีชื่อเสียงของตนเอง ไปผลิตในรูปแบบอ่ืน หรือท าเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานทัศนศิลป์ประเภทที่เกิดจากการผลิตซ้ า และเป็นงานศิลปะส าหรับการตกแต่ง 
(Decorative art) และจากกระบวนการผลิตซ้ าจะท าให้มีราคาที่ถูกลง และคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากข้ึนด้วย 
  

Licensing:                               
                                              

High Value Art 
                          

Recognized Art
                                   identity

Unrecognized Art
                          

Masterpiece

Licensing & Reproduction

                                                 

                                                             

                        
                        

                                

                               
                         
                     

                            
                         
                      

                          :                   
                               

Decorative Art:                               
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ดังนั้น ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ในต่อไปนี้นั้น จะรวมทั้งการผลิตงานศิลปะที่
เป็นการสร้างงานชิ้นเดียว (marterpiece) รวมถึงการสร้างมูลค่าจากรูปแบบการผลิตงานศิลปะในรูปแบบอ่ืนๆ อีก
ด้วย เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม ผ่านการสร้างการเข้าถึงงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ประชาชนเห็น
งานศิลปะที่หลากหลาย สนับสนุนให้ศิลปินสามารถสร้างรายได้ และประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง เลี้ยงดูตนเองได้
มากขึ้น และมีกลไกยกระดับศิลปินให้สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น และสร้างการเชื่อมโยงภาพรวมระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ให้มีระบบ และมีปัจจัยสนับสนุนการด าเนินการของอุตสาหกรรมต่อไปได้อีกด้วย 

 
ล าดับต่อไป จะเป็นการน าเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ โดยใช้

ข้อมูลที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมระดมความคิดเห็นฯ เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญของแต่ละปัจจัยการพัฒนา รวมถึงรายละเอียด  
การด าเนินการพัฒนาที่คาดหวัง  

 
จากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดตามข้างต้นนั้น ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ และออกแบบเป็นกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในภาพรวมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทัศนศิลป์นั้น จะมีเฉพาะบางกลยุทธ์เท่านั้น ที่ CEA สามารถเป็นผู้ด าเนินการได้ (มีเครื่องหมายสีเขียวในแผนภาพ
ต่อไปนี้) เนื่องจากหลายๆ กลยุทธ์ จะเป็นการพัฒนาที่ต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก โดย CEA 
อาจเป็นหน่วยงานสนับสนุนในกลยุทธ์ดังกล่าวได้ 

 
โดยการน าเสนอในส่วนต่อไปนี้ จะแยกออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

 ตัวชี้วัดของแผนฯ 

 รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ 

 แผนการด าเนินโครงการ 
 
ซึ่งน าเสนอรายละเอียดแสดงดังแผนภาพกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา

ทัศนศิลป์ ตามล าดับดังต่อไปนี้
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แนวทางน าเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
 

 
ภาพที่ 43 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป ์

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา  

          :                                                                                          
(Dynamic Domestic Art Market and Variety of Thai Art is Accepted in International Market) 

 
                                                                       

3 Build Art Supporting System 
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6.1 วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
จากข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

คือ “ตลาดศิลปะในประเทศพัฒนาอย่างมีพลวัต งานศิลปะไทยมีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(Dynamic Domestic Art Market and Variety of Thai Art is Accepted in International Market)” เนื่องจาก
ประเด็นปัญหาของอุตสาหกรรมที่ได้น าเสนอไปข้างต้น พบว่าตลาดงานศิลปะของไทยไม่มีการเติบโตเนื่องจากขาด 
การพัฒนาตลาด ดังนั้น จึงควรพัฒนาให้เกิดจ านวนคนดู และเกิดเป็นตลาดงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น
ต่อไป ซึ่งการมีตลาดงานศิลปะที่ขยายตัวขึ้นนั้น ก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดระบบการซื้อขายที่จะสนับสนุนผู้ผลิตคือ
ศิลปิน รวมถึงธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านอ่ืนๆ ในระยะ
ต่อไปด้วย  

 
เพื่อด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามข้างต้น จึงต้องมีแนวทางพัฒนา เพื่อเป็นรายละเอียดการด าเนินการการ

พัฒนาในด้านต่างๆ ในแต่ละปัจจัยของการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ซึ่งจากแผนจะก าหนดเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดของแผน และรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

 
6.2 ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
ทัศนศิลป์ต่อไป จึงต้องก าหนดตัวชี้วัดของแผน โดยเบื้องต้นได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรายละเอียด 
ค่าเป้าหมายและหลักการคิดของแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1: อัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 ต่อป ี
จากการก าหนดค่าเป้าหมายของอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์นั้น มีหลัก

คิดมาจากการค านวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสาขาทัศนศิลป์ โดยใช้ข้อมูลจาก ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งค่าเฉลี่ยการเติบโตของสาขาทัศนศิลป์ตลอดปี พ .ศ. 2554 - 2560 อยู่ที่ร้อยละ 5 แต่จาก
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน (ผลจากการระบาดของโควิด 19) มีความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง 
ดังนั้น การก าหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว จึงก าหนดไว้เบื้องต้นว่า มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ต้องมี
การเติบโตอย่างน้อยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาพรวม 
ของ CEA อีกด้วย 
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ตารางที่ 7 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในช่วงที่ผ่านมา 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 
ทั้งนี้ จากที่ได้น าเสนอไปในส่วนข้อมูลสถิติของมูลค่าอุตสาหกรรมในบทที่ 3 ซึ่งใช้การจัดเก็บข้อมูลสถิติของ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่อิงจากระบบการจัดเก็บตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) พบว่ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย
ในปัจจุบัน ไม่ได้ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานสร้างสรรค์ และงานศิลปะแยกจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ท าให้มูลค่าของงานสร้างสรรค์ ถูกนับรวมเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง  
ซึ่งไม่ได้สะท้อนมูลค่าของกิจกรรมการผลิตงานสร้างสรรค์หรืองานศิลปะโดยแท้จริง ทั้งนี้ CEA จึงต้องเร่งด าเนินการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการพิจารณาระบบการจัดเก็บดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมและมีรหัสการจัดเก็บเฉพาะส าหรับ
งานศิลปะประเภทต่างๆ สะท้อนมูลค่าของอุตสาหกรรมที่แท้จริง และจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดเป้าหมายตัวชีว้ดั 
ที่จะต้องอิงตามตัวเลขเชิงสถิติดังกล่าวอีกด้วย 
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6.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์/แกลเลอรี่/งานศิลปะ โดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บสถิติจ านวนผู้เข้าชมงานศิลปะในภาพรวมระดับประเทศ การจัดเก็บ

ข้อมูลที่ปรากฎอยู่มีเพียงการจัดเก็บข้อมูลจ านวนการแสดงแยกของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น การก าหนด  
ค่าเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับจ านวนผู้ชมงานศิลปะในที่นี้จึงใช้การศึกษาอ้างอิงจากประเทศต้นแบบที่มีการจัดเก็บข้อมูล
สถิติดังกล่าว ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร โดยจากการศึกษาสถิติจ านวนผู้ชมของทั้งสองประเทศใน
ช่วงเวลาเดียวกัน คือช่วงปี พ.ศ. 2556-2561 พบว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจ านวนผูช้มที่ตา่งกัน โดยสิงคโปร์ซึ่งถือ
เป็นแหล่งงานทัศนศิลป์เกิดใหม่ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจ านวนผู้ชมอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่า 
สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นแหล่งงานทัศนศิลป์ที่ค่อนข้างเก่าแก่และมีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้ว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของจ านวนผู้ชมงานศิลปะอยู่ที่ร้อยละ 1 ดังนั้น เมื่อพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนผู้ชมของประเทศไทยซึ่งจาก
การศึกษาพบว่ายังมีจ านวนผู้ชมงานศิลปะค่อนข้างน้อย ท าให้ยังสามารถขยายฐานคนดูให้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก จึงได้
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้เบื้องต้นว่า จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์/แกลเลอรี่/งานศิลปะ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยในปัจจุบัน 

 
ตารางที่ 8 จ านวนผู้เข้าชมงานศลิปะของสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร 

ที่มา: Singapore Cultural Statistics 2019, Taking Part Survey 2018/19 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนผู้ชมของประเทศไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ายังมีจ านวนผู้ชม

งานศิลปะค่อนข้างน้อย ท าให้ยังสามารถขยายฐานคนดูให้เพิ่มขึ้นได้อีกมาก จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้เบื้องต้นว่า 
จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์/แกลเลอรี่/งานศิลปะ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยในปัจจุบัน 
 
  

                   2556 2557 2558 2559 2560 2561 Avg. 

         -0.8  -11.7  18.7  14.3  2.8  -5.6  2.9  

              2.4% 3.9% 4.1% -6.2% -0.8% -0.1% 1.0% 
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6.2.3 ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนศิลปินที่ไปออกงานทั้งระดับโลก และ/หรือระดับภูมิภาค รวมกันไม่น้อยกว่า 10 คน 
ในระยะเวลาของแผนฯ 
ส าหรับที่มาของตัวชี้วัดในด้านการสนับสนนุการส่งออกศิลปินไปต่างประเทศนั้นมีที่มาจากการศึกษาแนวทาง

ของประเทศต้นแบบซึ่งมีนโยบายส่งออกศิลปินที่ค่อนข้างชัดเจน 2 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ และไต้หวัน โดยทั้งสอง
ประเทศมีการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ สิงคโปร์นั้นตั้งเป้าหมายในการส่งศิลปินไปแสดงในเทศกาลศิลปะทีม่ี
ชื่อเสียงขนาดใหญ่อย่างเทศกาล Venice Bienale ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกๆ 2 ปี โดยตั้งไว้ว่าจะส่งศิลปินสิงคโปร์ 
ไปเข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงปี 2033 ครั้งละ 1-3 คน และมีภัณฑารักษ์ไปเข้าร่วมด้วย 
ทุกครั้ง ในขณะที่ไต้หวันใช้รูปแบบการสนับสนุนศิลปินไปแสดงในเวทีที่หลากหลาย โดยจากการศึกษาสถิติที่  
จัดเก็บโดยกระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวัน พบว่าในปี 2018-2019 ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการสนับสนุนศิลปิน
ทัศนศิลป์ไปออกงานในต่างประเทศถึง 28-29 งานต่อปี ในทั้งหมด 8 ประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการสนับสนุน
ศิลปินไปแสดงงานต่างประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง แต่ยังขาดการตั้งเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการในภาพรวมระดับประเทศเอาไว้อย่างชัดเจน  ในเบื้องต้นจึงก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับ 
การสนับสนุนการส่งออกศิลปินไปต่างประเทศไว้ว่า จ านวนศิลปินที่ไปออกงานทั้งระดับโลก และ/หรือระดับภูมิภาค 
รวมกันไม่น้อยกว่า 10 คน ในระยะเวลาของแผนฯ  

 

 
ภาพที่ 44 ตัวอย่างจ านวนการสนับสนนุการส่งออกศิลปนิไปต่างประเทศของประเทศอื่นๆ 

ที่มา: เว็บไซต์ของ NAC Singapore และ Taiwan Cultural Statistics 2019 
 

จากข้างต้น เมื่อได้น าเสนอวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดของแผนฯ แล้วนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปยังเป้าที่ตั้งไว้  
จึงต้องมีวิธีการไปถึงเป้าหมายดังกล่าว หรือกลยุทธ์ในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
ในด้านต่างๆ ตามช่องว่างการพัฒนาในแต่ละเรื่อง โดยได้ก าหนดไว้เป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก และแต่ละยุทธศาสตร์  
จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์สนับสนุนในแต่ละเร่ือง โดยมีรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

  

•                                    Venice Biennale              2033

•             1-3                                  1           

•                                                2003 – 2019              

       
•               –                                
                                     
    28-29             8        
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6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
จะเห็นได้ว่าแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตาม

วิสัยทัศน์ และบรรลุเป้าประสงค์ตามตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของอุตสาหกรรมที่มีการก าหนดไว้ในข้างต้น มีความ
จ าเป็นที่จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อก าหนดกลไกในการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับแนวทางที่ได้มีการก าหนดไว้ น าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแผนฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สนับสนุนธุรกิจ/บทบาทที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนศิลปะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคนดูและตลาดงานศิลปะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างระบบนิเวศด้านศิลปะให้รองรับและสนับสนุนการสร้างงานศิลปะอย่างยั่งยืน 
 
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้น จะมีกลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในส่วนของ

รายละเอียดกลยุทธ์และโครงการส าคัญของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะมีการน าเสนอในล าดับถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 

6.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สนับสนุนธุรกจิ/บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนศิลปะ 
จากภาพรวมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน มีจ านวนศิลปินจ านวนมาก 

แต่ยังขาดแนวทางการสนับสนุนให้เกิดบุคลากรหรือธุรกิจสนับสนุนด้านศิลปะ รวมถึงพื้นที่ที่สามารถสนับสนุน 
การสร้างและแสดงงานศิลปะ ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดระบบการที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้ในภาพรวมอุตสาหกรรม
ทัศนศิลป์ต่อไปในอนาคต 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจ/บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนศิลปะ ภายใต้การด าเนินการของ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนให้เกดิอาชีพหรือบุคลากรสนับสนุนศิลปะมากขึ้น 
 ในปัจจุบัน แนวทางการสนับสนุนบุคลากรในอุตสาหกรรมศิลปะ มักให้ความส าคัญไปที่การพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มศิลปินเท่านั้น ยังขาดแนวทางการสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่มีบทบาทสามารถสนับสนุน  
การด าเนินการในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้ และเป็นประโยชน์กับศิลปิน ซึ่งเป็นผู้ผลิตงานศิลปะหลัก ที่จะมีบทบาท
สนับสนุนกระบวนการอ่ืนๆ ได้ เช่น ธุรกิจสนับสนุนการขายงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็ นการสนับสนุนให้ศิลปิน 
สามารถให้ความส าคัญไปที่การพัฒนางานศิลปะของตนเองได้ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประชุมระดมความคิดเห็น ต่างก็มีความเห็นว่า การสนับสนุนให้เกิดอาชีพ
สนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ภัณฑารักษ์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์หรือพื้นที่การแสดงงานศิลปะ นักบริหารจัดการวัฒนธรรม เป็นต้น 
เป็นตัวอย่างบทบาทอาชีพที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับการผลิตศิลปินที่มีหลักสูตรอยู่ใน
สถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่ง จึงต้องมีการเพิ่มหลักสูตรการพัฒนาบทบาทต่างๆ ในระบบการศึกษา การสนับสนุน
ทุนการศึกษาในแต่ละด้าน หรือการจัดท าระบบสนับสนุนด้านองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะให้กับศิลปิน หรือผู้ที่
สนใจ ก็เป็นการเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในบทบาทสนับสนุนต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ
เฉพาะ และสนับสนุนการด าเนินการในอุตสาหกรรมได้ต่อไป 
 ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีจ านวนภัณฑารักษ์ที่มีศักยภาพมากขึ้นในประเทศ ก็จะสามารถสนับสนุนให้เกิด 
การน าเสนองานศิลปะได้อย่างน่าสนใจ และหลากหลายมากขึ้น กิจกรรมศิลปะ หรืองานแสดงศิลปะในแกลเลอรี่ 
พิพิธภัณฑ์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการออกแบบการน าเสนอที่มีความแปลกใหม่ได้ ก็สามารถดึงดูดให้มี
ผู้ชมที่สนใจงานศิลปะมากข้ึนต่อไปด้วย เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกลไกสนบัสนุนแกลเลอรี่และหน่วยงานสนับสนุนศิลปะ 
 ในตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ นอกจากแนวทางการสนับสนุนบุคลากรด้านทัศนศิลป์แล้วนั้น ก็ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ หรือองค์กรอิสระที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้ต่อไป โดยรัฐเป็นผู้จัดหาระบบสนับสนุน เช่น ระบบเงินทุนสนับสนุน กฎระเบียบ  
แจงจูงใจทางภาษีต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานสนับสนุนศิลปะได้ต่อไป เนื่องจากในต่างประเทศ 
รัฐมีแนวคิดว่า ตัวกลางทางศิลปะบางแห่ง นอกจากเป็นหน่วยงานด าเนินการธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการเพื่อผลก าไร
แล้วนั้น ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านศิลปะที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศ ที่มีคุณค่าในด้านจิตใจ และ
ด้านสังคม มากกว่าคุณค่าที่เป็นตัวเลขเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐจึงต้องสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ให้
สามารถด าเนินการสนับสนุนศิลปะต่อไปได้ 
  

กลไกสนับสนุนหลักที่ควรพัฒนาเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ คือระบบทุนสนับสนุนของ
รัฐ หรือเอ้ือให้หน่วยงานอ่ืนๆ ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับหน่วยงานด้านศิลปะนี้ ยกตัวอย่างเช่น การระดมทุน
ผ่านระบบ Crowdfunding เพื่อระดมทุนช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในระยะวิกฤติที่จะปิดตัว เพื่อระดมทุนจาก
ประชาชนที่เห็นคุณค่าให้พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่นั้นๆ ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ เป็นต้น หรือตัวอย่างสหราช
อาณาจักร มีการจัดท าระบบบัตรสมาชิกเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ เรียกว่า “National Art Pass” เป็นบัตรสมาชิก
ที่มีค่าสมาชิกรายปี หรือสมาชิกตลอดชีวิต โดยบัตรดังกล่าว สามารถใช้ผ่านเข้าไปชมงานในพิพิธภัณฑ์กว่า 240 แห่ง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้รับส่วนลดค่าเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะได้กว่าร้อยละ 50 ได้อีกด้วย 

 
 นอกจากกลไกสนับสนุนด้านการเงินแล้วนั้น รัฐยังเป็นผู้ก าหนดมาตรการ หรือข้อบังคับที่เอ้ือให้เกิดกลไก
ตลาด และเกิดการสนับสนุนตัวกลางด้านศิลปะ เช่น การซื้อขายงานศิลปะจะต้องซื้อขายโดยผ่านตัวกลาง ไม่สนับสนนุ
ให้เป็นการซึ้อขายโดยตรงระหว่างศิลปินกับผู้ซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการซื้อขาย เกิดการสนับสนุนการ
ด าเนินการของตัวกลาง และยังสามารถเก็บเป็นบันทึกการซื้อขาย ที่สามารถวัดผลมูลค่าทางเศรษฐกิจขอ ง
อุตสาหกรรมอีกด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างพื้นที่รองรับการสร้างและแสดงผลงานมากขึ้น 
 ในต่างประเทศ รัฐจะสนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะ (Public space) ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่ส าหรับการ
พักผ่อนหย่อยใจของประชาชนในชุมชนนั้นๆ แล้ว ยังสามารถสนับสนุนให้เกิดศิลปะสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวได้อีก
ด้วย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเข้าถึงงานศิลปะ และสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน โดยพื้นที่สา ธารณะ 
สามารถบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่ส าหรับการสร้างและแสดงผลงานของศิลปินที่ไม่มีพื้นที่ส าหรับการสร้างและแสดง
ผลงานของตัวเองได้อีกด้วย 
  

ทั้งนี้ นอกจากการสนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะแล้วนั้น รัฐอาจสนับสนุนให้เกิด Art residency หรือสถานที่
พ านักของศิลปิน ที่เปรียบเสมือนพื้นที่ส าหรับการท างานร่วมกันของศิลปิน ที่สามารถแบ่งปันการใช้พื้นที่หรืออุปกรณ์
ศิลปะที่มีราคาแพงร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ศิลปินสามารถพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ที่จะเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันได้อีกด้วย รวมถึงสามารถต่อยอด 
จัดเป็น Art Fair หรือ Art exhibition เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้กับศิลปินในพ านักได้อีกด้วย นอกจากนี้
การสร้าง Art residency ยังช่วยฟื้นฟูหรือสร้างจุดขายในเชิงพื้นที่นั้นๆ ได้อีกด้วย 

 
 การด าเนินการที่น่าสนใจอีกประการ คือรัฐ ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถใช้
ประโยชน์เพื่อให้เกิดการสนับสนุนเชิงพื้นที่ กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การสร้างแรงจูงใจทางภาษี 
ส าหรับธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจร้านกาแฟ ในการเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะให้กับศิลปิน ก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่สามารถ
สร้างการแสดงผลงาน ให้ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้มากข้ึนอีกด้วย 
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ตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 3 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้าใจแนว

ทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มากขึ้น จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนให้เกิดภัณฑารักษ์รุ่นใหม ่
รายละเอียดเบื้องต้น: ในระยะแรกสามารถด าเนินการในรูปแบบการพัฒนาทักษะในด้านภัณฑารักษ์ 

หรือหลักสูตรการให้ความรู้ระยะสั้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านภัณฑารักษ์
ในเบื้องต้นได้ แต่ในระยะยาว อาจรวมถึงการคัดเลือกและให้การสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษา ในสาขาภัณฑารักษ์ เพื่อเพิ่มจ านวนภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ต่อไปใน
อนาคต 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  
2) โครงการ Crowdfunding สนับสนุนแกลเลอรี่หรือการสร้างงานของแกลเลอรี่ 
รายละเอียดเบื้องต้น: นอกจากระบบการให้ทุนสนับสนุน ผ่านกองทุนต่างๆ แล้วนั้น รัฐสามารถ

สนับสนุนด้านการเงิน ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้แกลเลอรี่ต่างๆ สามารถ
ตั้งเป็นช่องทางการระดมทุนจากสาธารณะ รวบรวมเป็นทุนส าหรับการช่วยเหลือ
แกลเลอรี่ที่ประสบปัญหา หรือแม้กระทั่งระดมทุนให้แกลเลอรี่ สามารถจัดงานที่
จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ ได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 

 
3) โครงการสนับสนุนให้มี Art Residency รองรับศิลปินรุ่นใหม่ 
รายละเอียดเบื้องต้น: สถานที่พ านักของศิลปิน (Art Residency) จากที่กล่าวไปในเบื้องต้น นอกจาก

เป็นพื้นที่สนับสนุนการสร้างและแสดงผลงานแล้วนั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อศิลปิน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินในพ านักรายอื่นๆ ที่อาจเป็นศิลปินในประเทศ 
หรือศิลปินจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองหรือองค์ความรู้ในการสร้าง
งานศิลปะที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้ อีกด้วย ทั้ งนี้  รัฐสามารถเป็น
ผู้ด าเนินการบริหาร Art Residency หรือสามารถให้สัมปทานพื้นที่รัฐ และให้
ธุรกิจหรือเอกชนมาบริหารจัดการก็ได้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ทั้งนี้ จากตัวอย่างโครงการส าคัญข้างต้น จะยกตัวอย่างโครงการ/มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่มีความ
โดดเด่น มีความส าคัญ และควรผลักดันให้เกิดการด าเนินการขึ้นจริง คือ โครงการสนับสนุนให้มี Art Residency 
รองรับศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดแนวทางการด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 45 รายละเอียดโครงการสนับสนุนให้มี Art Residency รองรับศิลปินรุ่นใหม่ 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

6.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคนดูและตลาดงานศิลปะ 
จากประเด็นปัญหาที่ได้น าเสนอไปข้างต้น พบว่าประเด็นปัญหาหลักที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต่างให้ความเห็นว่า

เป็นประเด็นปัญหาหลักของอุตสาหกรรม คือด้านคนดูและตลาดงานศิลปะในประเทศ ที่มีจ านวนคนที่สนใจงานศิลปะ
จ านวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนศิลปิน หรือเปรียบเทียบกับคนดูในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงต้องมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดคนดูที่หลากหลาย ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจงาน
ทัศนศิลป์ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะมากขึ้น ทั้งนี้  
รัฐจะต้องสนับสนุนให้ศิลปินไทย หรืองานของศิลปินไทย เข้าร่วมงาน Art Fair หรือ Art exhibition ในต่างประเทศ
มากข้ึน นอกเหนือจากเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินหรืองานศิลปะของไทยเข้าถึงตลาดงานศิลปะในต่างประเทศมากขึ้น
แล้วนั้น ก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทยได้อีกด้วย 
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โดยมีกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการสร้างคนดูและตลาดงานศิลปะ ภายใต้การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 2 
ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาฐานคนดูและผู้สนใจศิลปะในประเทศมากขึ้น 
 จากประเด็นเรื่องคนดูในภาพรวมของประเทศ พบว่าจ านวนคนที่สนใจงานศิลปะในประเทศมีอยู่จ านวนน้อย 
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรากของคนไทยในสมัยก่อน ที่ไม่ได้ปลูกฝังให้งานศิลปะเป็นเรื่องของประชาชนทั่วไป แต่เป็น
กิจกรรมเฉพาะส าหรับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะชนชั้นสูง ประกอบกับระบบการศึกษาของไทยตลอดมา ที่ไมได้ส่งเสริม
ให้เข้าถึงและเข้าใจงานศิลปะมากนัก ท าให้จ านวนคนที่สนใจงานศิลปะในประเทศมีอยู่จ านวนน้อยมาก ซึ่งแท้จริงแล้ว 
จ านวนคนดูและคนซื้องานศิลปะ คือผู้สนับสนุนให้ศิลปินสร้างสรรค์งานได้ต่อไป 
  

การด าเนินการที่สามารถสร้างการเข้าถึงงานศิลปะมากขึ้น ต่อยอดจากการสนับสนุนพื้นที่สาธารณะ คือการ
สนับสนุนให้มีศิลปะสาธารณะ (Public art) ในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและการเข้าถึงงานศิลปะ 
ว่างานศิลปะสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวัน และยังเป็นสนับสนุนการจ้างงานศิลปินต่างๆ ให้ได้สร้างผลงานให้เป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป รวมถึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ให้กับชุมชน และจะเป็นประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวได้อีก
ด้วย เพื่อให้มีกลุ่มคนดูและผู้สนใจงานศิลปะมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งเรื่อง
หลักสูตรการศึกษาด้านศิลปะ และการมีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงกิจกรรมศิลปะ หรือมีประสบการณ์เข้าถึง
ศิลปะในพิพิธภัณฑ์ หรือแกลเลอรี่ต่างๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน ได้เรียนรู้ เข้าใจ และ
เห็นคุณค่าของงานศิลปะ 

 
นอกจากนี้ ในพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์  

ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจในศิลปะในเชิงลึก เช่น การให้ความรู้ผ่านเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
อย่างจริงจัง หรือการให้ข้อมูลผ่านสื่อ เช่น แผ่นพับ ระบบบรรยายด้วยเสียง หรือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลของแต่ละงาน
ศิลปะในเชิงลึก เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ชมในการเข้าใจงานศิลปะแต่ละชิ้นในเชิงลึก ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับงานศิลปะได้ผ่านรูปแบบต่างๆ มากกว่าพิพิธภัณฑ์หลายๆ แห่งในไทย ที่ยังสามารถพัฒนากระบวนการใน
การให้ความรู้ ให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจงานศิลปะของไทยได้มากข้ึนได้อีกด้วย 

 
นอกจากนี้ สื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ สามารถสร้างความเข้าใจ และเพิ่มจ านวนคนดูงานศิลปะ 

ผ่านการให้ข้อมูล หรือการเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานศิลปะที่เกิดขึ้น ก็สามารถสนับสนุนให้เกิดผู้ชม
และผู้สนใจ ให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย 

 
การเพิ่มจ านวนคนดูให้มากขึ้นนี้ มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาตลาดงานศิลปะ คือเป็นการเพิ่มจ านวน

ผู้สนับสนุนงานศิลปะ โดยเปรียบกับการเพิ่มผู้บริโภค ที่สามารถยกระดับจากผู้ชม เป็นผู้ซื้องานศิลปะได้ต่อไป  
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กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างแบรนด์งานศิลปะไทย ผ่านการออกงานในต่างประเทศ 
 นอกจากการพัฒนาจ านวนคนดู หรือผู้สนใจงานศิลปะในประเทศแล้วนั้น การสร้างจ านวนผู้สนใจงานศิลปะ
ของไทย ในบริบทตลาดต่างประเทศ ก็เป็นช่องทางที่ต้องได้รับการสนับสนนุต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้
มีศิลปินไทย หรืองานของศิลปินไทย ใน Art Fair หรือ Art Biennale ในต่างประเทศ ที่นอกจากจะเป็นการสนับสนุน
ให้ศิลปินไทย เข้าถึงตลาดงานศิลปะต่างประเทศ เป็นโอกาสในการเปิดมุมมองให้กับศิลปินแล้วนั้น ยังเป็นประโยชน์
ต่อประเทศ ในการสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจต่องานทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
เข้าใจต่อศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย เปรียบเสมือนการส่งออก Soft Power ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต่อไปอีกด้วย 
 
 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สศร. หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ควรมีการให้การสนับสนุนให้มี
การส่งออกศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงเป็นการสนับสนุนศิลปินในสาขาต่างๆ ได้เข้าถึง
ตลาดงานศิลปะในต่างประเทศมากข้ึน ผ่ายกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการสนับสนุนในแต่ละปี โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกที่โปร่งใส เพื่อให้มีศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนที่หลากหลาย และสนับสนุนศิลปินอย่างทั่วถึง 
 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างช่องทางการขายงานศิลปะทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 จากกลยุทธ์ก่อนหน้า จะเป็นการสร้างให้เกิดอุปสงค์ต่องานศิลปะ ทั้งความต้องการในงานศิลปะจากคนใน
ประเทศ และคนต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะ จึงต้องพัฒนาให้เกิดช่องทางการตลาดเพื่อ
เชื่อมโยงคนที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆ มากขึ้น โดยช่องทางตลาดนั้น ประกอบด้วยช่องทางออฟไลน์ 
และช่องทางออนไลน์ 
 
 ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ยังขาดกิจกรรม Art Fair ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนช่องทาง
การตลาดของงานศิลปะ เพื่อให้ศิลปินหลากหลายรูปแบบ สามารถน างานศิลปะของตนเองมาน าเสนอให้กับตลาด 
หรือผู้สนใจได้ ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับศิลปินแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับคนดู และนักสะสม ที่สามารถเข้าถึง
งานศิลปะต่างๆ ได้มากข้ึนอีกด้วย 
 
 นอกจากนี้ แม้ในปัจจุบัน การจัดการประมูลงานศิลปะของไทย ยังขาดความเหมาะสม ทั้งตลาดยังไม่รองรับ 
เนื่องจากมีขนาดความต้องการที่ยังน้อย ประกอบกับระเบียบกฎหมายยังไม่เอ้ือต่อการน าเข้างานศิลปะจาก
ต่างประเทศมากนัก แต่ในอนาคต มีความจ าเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดการประมูลงานศิลปะในประเทศ เพื่อเป็น
ช่องทางการขายงานศิลปะของไทย รวมถึงสามารถยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายงานศิลปะในภูมิภาคได้อีกดว้ย 
ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ท าให้ช่องทางการขายงานศิลปะออนไลน์ เป็นช่องทางที่น่าสนใจ ซึ่ง
ได้เปรียบในเรื่องความสะดวกในการเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขายงานศิลปะ แต่จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของการ
ด าเนินการธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย ก็จะเป็นการสนับสนุนด้านช่องทาง
การตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะได้อีกช่องทางหนึ่ง 
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ตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 3 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้าใจ 

แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มากข้ึน จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการส าคัญ ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนการสร้าง Public Art ในพื้นที่ต่างๆ 
รายละเอียดเบื้องต้น: รัฐควรสนับสนุนให้เกิดศิลปะสาธารณะมากขึ้น เพื่อสร้างการเข้าถึงงานศิลปะ 

และสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  สามารถ
อยู่ได้ทุกที่ และไม่ได้เป็นเร่ืองเฉพาะกลุ่ม โดยระยะแรก CEA สามารถด าเนินการ
ในพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อด าเนินการเป็นตัวอย่าง และถัดไปหน่วยงานรับผิดชอบใน
พื้นที่ต่างๆ สามารถด าเนินการตามได้ เพื่อเพิ่มให้มีศิลปะสาธารณะทั่วประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
2) โครงการสนับสนุนให้มีศิลปนิ/งานของไทยไปงานต่างประเทศ 
รายละเอียดเบื้องต้น: เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีประสบการณ์หาช่องทางตลาดในระดับ

โลก รวมถึง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินนานาชาติ  จึ งจ า เป็นต้องมี 
การสนับสนุนให้ศิลปินไทย ไปออกงานศิลปะนานาชาติในต่างประเทศ ซึ่งต้องมี
กระบวนการและคณะกรรมการคัดเลือกที่ชัดเจน และมีศิลปินที่ได้รับการ
สนับสนุนในแต่ละปีที่หลากหลายและทั่วถึง ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับศิลปวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงเป็นโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปินกับหน่วยงานสนับสนุนของไทย และเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานสนับสนุนได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศได้
เช่นเดียวกัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น 

 
3) โครงการตลาดศิลปะไทย (Thai Art Fair) 
รายละเอียดเบื้องต้น: เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมสนับสนุนทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ใน

ประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดตลาดงานศิลปะไทย (Thai Art 
Fair) นอกจากสนับสนุนให้ศิลปินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีตลาดส าหรับ 
การขายงานศิลปะแล้ว ยังเป็นการเพิ่มจ านวนผู้สนใจงานศิลปะได้อีกด้วย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมการค้าภายใน หรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ จากตัวอย่างโครงการส าคัญข้างต้น จะยกตัวอย่างโครงการ/มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มีความ
โดดเด่น มีความส าคัญ และควรผลักดันให้เกิดการด าเนินการขึ้นจริง คือ โครงการสนับสนุนการสร้าง Public Art ใน
พื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดแนวทางการด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 46 รายละเอียดโครงการสนับสนุนการสร้าง Public Art ในพื้นที่ต่างๆ 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
6.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างระบบนิเวศด้านศิลปะให้รองรับและสนบัสนุนการสร้างงานศิลปะอย่างยั่งยืน 

จากประเด็นปัญหาที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ อ้างอิงจาก  
การสัมภาษณ์ และการประชุมระดมความคิดเห็นฯ นั้น มักเป็นประเด็นปัญหาเชิงระบบนิเวศ หรือระบบสนับสนุน
อุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้าง การขาดกองทุนสนับสนุนงานศิลปะ ขาดระบบการศึกษา
ด้านศิลปะที่มีคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ จะเป็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน ที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ในภาพรวมของอุตสาหกรรม 

 
โดยมีกลยุทธ์เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านศิลปะให้รองรับและสนับสนุนการสร้างงานศิลปะอย่างยั่งยืน  ภายใต้ 

การด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนให้มีกองทุนสร้างสรรค์ และพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาของต่างประเทศ พบว่าหน่วยงานที่ด าเนินการสนับสนุนและพัฒนาด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ มักมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการให้ทุนที่เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์ เกิดแนวทางการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ระบบสนับสนุนด้านเงินทุน เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนอ่ืนๆ เป็นเครือข่ายหน่วยงานด าเนินการสนับสนุนงานศิลปะในด้าน
ต่างๆ ต่อไป 
  

ปัจจุบัน สศร. มีกองทุนภายใต้หน่วยงานอยู่แล้ว เพียงแต่จากการรวบรวมปัญหา พบว่ากองทุนดังกล่าว  
ขาดการบริหารจัดการให้มีแนวทางพัฒนาที่ต่อยอดมาจากระบบกองทุน รวมถึงขาดการด าเนินการเชิงรุก และ
แนวทาง/เกณฑ์การสนับสนุนที่ชัดเจน ท าให้ศิลปินและหน่วยงานที่ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบเงินทุนดังกล่าวได้ ดังนั้น ในอนาคต จึงต้องเร่งผลักดันให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนที่มีความ
เข้าใจในการด าเนินการของอุตสาหกรรม ที่สามารถให้ความเห็น และการตัดสินใจด้านกองทุนที่เข้าใจความต้องการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงมีแนวทางพัฒนาต่อยอดกองทุนดังกล่าว ให้เกิดแนวทางการ
สนับสนุนในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

 
 ทั้งนี้ นอกจากการบริหารจัดการกองทุนแล้ว ควรมีแนวทางด าเนินการสนับสนุนด้านเงินทุนอ่ืนๆ เช่น ระบบ
บัตรสมาชิกเข้าถึงหน่วยงานศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ รวมถึงสร้าง 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่อาจให้การสนับสนุนด้านการเงินได้เพิ่มเติม เช่น สถาบันการเงินอ่ืนๆ ในการเพิ่มช่องทาง 
การสนับสนุนด้านเงินทุนส าหรับหน่วยงานในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้ต่อไป 
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับระบบการศึกษาด้านศิลปะ เพ่ือยกระดับทักษะศิลปินและสร้างความเข้าใจต่อศิลปะมากขึ้น 
 ปัจจุบัน ระบบการศึกษาด้านศิลปะของไทยยังขาดคุณภาพ และไม่สามารถปลูกฝังให้เยาวชนเข้าถึงและ
เข้าใจศิลปะ ท าให้เติบโตไปเป็นประชากรที่ไม่มีความเข้าใจ และไม่เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดังนั้น เพื่อให้เกิดฐานคน
ดูและคนซื้องานศิลปะที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศิลปะ รวมถึง
สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษา ได้เข้าถึงกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ มากข้ึน 
 นอกจากระบบการศึกษาแล้วนั้น ยังมีแนวทางอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนด้านการสร้างความเข้าใจ หรือพัฒนา
ทักษะของศิลปินได้ เช่น การจัดท าแพลตฟอร์มรวบรวมองค์ความรู้และหลักสูตรด้านศิลปะ เพื่อเป็นประโยชน์กับทั้ง
ประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ หรือเป็นประโยชน์กับศิลปิน หรือบุคลากรอ่ืนๆ ที่สนใจ 
ให้สามารถหาความรู้ในด้านต่างๆ ได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ  
ก็จะเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรม และสามารถสร้างความเข้าใจด้านศิลปะให้กับประชาชนทั่วไป
ได้อีกด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการวิจัย และจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 ปัจจัยการสนับสนุนขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรม นอกจากระบบการสนับสนนุด้านการเงินแล้วนั้น การบริหาร
จัดการให้มีข้อมูลสาธารณะที่เพียงพอ ก็เป็นอีกบทบาทส าคัญที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอ่ืนๆ จะต้อง
ด าเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านข้อมูล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานผู้ออกนโยบายต่างๆ เอกชนและธุรกิจที่เก่ียวของ หน่วยงานในอุตสาหกรรม ไปจนถึงประชาชนทั่วไป 
ได้เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจ หรือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ต่อไปได้ 
 
 ดังนั้น จึงต้องมีการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นของอุตสาหกรรมไว้ที่เดียว เพื่อเป็นประโยชน์
ด้านการเข้าถึงข้อมูล และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อมูลด้านต่างๆ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจ าเป็นอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้บทบาทของหน่วยงานตนเองให้มีคว าม
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอยู่เสมอ และต้องมีการน าเสนอข้อมูลที่มีรูปแบบที่
แปลกใหม่ น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน 
 
 ในส่วนของข้อมูลงานวิจัย พบว่าในปัจจุบันมีข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่น้อยมาก และไม่ มี
ความหลากหลายมากที่ควรดังนั้น จึงต้องสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการท าการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยในด้านตลาดและคนดู เพื่อเป็นการท าความเ ข้าใจด้านคนดูในเชิงลึก และเป็นข้อมูล
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถสร้างความเข้าใจต่อความต้องการของกลุ่มคนดูได้ต่อไปอีกด้วย 
 
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนากระบวนการ กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากกลยุทธ์ข้างต้น การพัฒนาในด้านระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการทางภาษี
ต่างๆ เป็นแนวทางที่จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงใช้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านภาษีส าหรับ
การน าเข้างานศิลปะจากต่างประเทศ ที่เป็นก าแพงส าคัญส าหรับการแลกเปลี่ยนงานศิลปะระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
กลไกสนับสนุนการด าเนนิการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่ออุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และเกิดระบบนิเวศด้านศิลปะที่มีความ
สมบูรณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพูดคุยและศึกษาด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อ
ท าความเข้าใจและพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เอ้ือต่อการสร้างระบบนิเวศของทัศนศิลป์ของ
ประเทศต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่สนับสนุนศิลปะ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าส่งออกงานศิลปะ ข้อบังคับส าคัญจ าเป็นที่ต้องมีเพื่อให้เกิดกลไกในภาพรวม เช่น บังคับให้การซื้อขายต้องผ่าน
ตัวกลางมากกว่าเกิดการซื้อขายโดยตรง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถมีข้อมูลการซื้อขายในระบบ 
เป็นต้น 
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ด้านกระบวนการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัญหาที่ท าให้หน่วยงานสนับสนุนไม่สามารถเข้าถึงรูปแบบการ
สนับสนุนของรัฐได้เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการด้านเอกสาร ระยะเวลาในการด าเนินการนาน โครงการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่ตรงกับการด าเนินการของเอกชน กระบวนการเบิกจ่าย ไปจนถึงระบบปีงบประมาณที่ท าให้  
การสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการของรัฐ ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมทัศนศิลป์
เท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาส าหรับการเข้าถึงการสนับสนุนในทุกๆ อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
 นอกจากนี้ ควรมีการใช้มาตรการทางภาษีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินการด้านศิลปะของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษีส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
ในภาพรวมของประเทศ ลดหย่อนภาษีส าหรับบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้านศิลปะ เพื่อสร้างให้มี
หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์มากขึ้น ไปจนถึงการลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนทั่วไปที่บริโภคหรือ
สนับสนุนงานศิลปะของไทย เป็นต้น 
 
ตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

จากกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาใน 4 กลยุทธ์นั้น เพื่อให้เข้าใจ 
แนวทางการพัฒนาของแต่ละกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มากข้ึน จึงมีแนวทางการด าเนินงานที่ยกมาเป็นตัวอย่าง
โครงการส าคัญ ทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนการจัดตัง้กองทุนสร้างสรรค์ CREATIVE GRANT 
รายละเอียดเบื้องต้น: กลไกส าคัญกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมทัศนศิลป์การสนับสนุนด้านเงินทุน 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก ที่จะต้องจัดหาให้มีกองทุนสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ ในสาขาทัศนศิลป์ โดยสามารถต่อยอดจากกองทุนของ สศร. ที่มี
อยู่แล้ว ให้มีคณะกรรมการ และกลไกการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มีระเบียบเงื่อนไขในการคัดเลือกที่ชัดเจน นอกจากนี้ สามารถขอเงินทุนสนับสนนุ
จากหน่วยงานที่มีกองทุนส าหรับสาธารณประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล หรือ กรมสรรพสามิต เพื่อให้สนับสนุนได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน 
และสนับสนุนได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ 
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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2) โครงการจัดท าระบบสมาชกิเข้าชมพิพิธภัณฑ์ส าหรับนักเรียน (Student Art Passport) 
รายละเอียดเบื้องต้น: ระบบบัตรสมาชิกรายปีส าหรับนักเรียน ส าหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ  

ในประเทศ จะเป็นช่องทางการเพิ่มจ านวนเงินในกองทุนสนับสนุนการสร้างงาน
ศิลปะได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนจะต้องมีกิจกรรมสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าถึงกิจกรรมศิลปะ เข้าถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่องานศิลปะได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
 
3) โครงการวิเคราะห์และปรับกลไกทางภาษีที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดศิลปะ 
รายละเอียดเบื้องต้น: เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนโดยใช้นโยบายทางภาษี จะต้องมีโครงการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการจัดท ามาตรการสนับสนุนทางภาษี ส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุนด้านศิลปะ ผู้ชม ผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนศิลปะ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ศิลปิน หรือหน่วยงานด้านศิลปะ รวมถึงกระตุ้นให้มีหน่วยงาน/กลุ่มผู้บริโภคที่
สนับสนุนศิลปะได้ต่อไป ในขณะเดียวกัน การก าหนดมาตรการทางภาษีส าหรับ
ผู้ผลิต หรือศิลปิน เช่น การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ให้กับผู้ที่อยู่ในวงการศิลปะ 
จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มงานศิลปะได้อีก
ทางหนึ่ง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เป็นต้น 
 
4) โครงการจัดท าแพลตฟอร์มรวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการส าหรับศิลปินและ

บุคลากรด้านศิลปะ (Capability Development Platform) 
รายละเอียดเบื้องต้น: นอกจากมีแพลตฟอร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับศิลปินแล้วนั้น จะต้องพิจารณาถึง

รายละเอียดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของศิลปิน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ด้วย เช่น หลักสูตรการประกอบอาชีพเป็นศิลปิน การบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะ
การน าเสนอ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีในศิลปะ หลักการท าบัญชีและการเงิน
เบื้องต้น เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานที่
เก่ียวข้องอื่นๆ เป็นต้น 
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5) สนับสนุนให้มีโครงการประกวด และมอบรางวัลศิลปินที่หลากหลาย 
รายละเอียดเบื้องต้น: เพื่อให้มีระบบการพัฒนาศิลปินอย่างเป็นล าดับ จึงต้องสนับสนุนให้มีการแข่งขัน 

หรือการมอบรางวัลให้กับศิลปินหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างและพัฒนางานของศิลปิน รวมถึงสนับสนุนการสร้างชื่อเสียงของศิลปิน 
และเกิดเป็นขั้นบันไดของการพัฒนา ตามระดับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลศิลปินใน
ชุมชน รางวัลศิลปินในภูมิภาค รางวัลศิลปินรุ่นใหม่ เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันการศึกษาในภูมิภาค เป็นต้น 
 
6) พัฒนาช่องทางหลักในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของอุตสาหกรรม 
รายละเอียดเบื้องต้น: ในการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เก่ียวข้องกับทัศนศิลป์อย่างครบถ้วนแล้วนั้น การพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะให้มีความน่าสนใจ ค้นหาข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบ Infographic ที่เข้าใจง่าย และมี
ความสวยงาม ก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของการน าเสนอข้อมูลได้เช่นเดียวกัน 
หรือ การจัดท าเป็น Thailand Visual Arts Yearly Outlook รายงานทัศนศิลป์
ประจ าปี ก็เป็นอีกรูปแบบที่สามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อีกด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล เป็นต้น 

 
7) สนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากขึ้น 
รายละเอียดเบื้องต้น: สนับสนุนให้ สศร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น สถาบันการศึกษา 

ตั้งโจทย์งานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่หลากหลาย และ
เป็นประโยชน์มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลด้านผู้ชม เพื่อให้ศิลปินหรือธุรกิจ
ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจต่อกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ 
เช่น ข้อมูลการวิจัยเชิงพื้นที่ ข้อมูลวิจัยผู้สนับสนุนด้านเงินทุน เป็นต้น พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้
น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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ทั้งนี้ จากตัวอย่างโครงการส าคัญข้างต้น จะยกตัวอย่างโครงการ/มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่มีความ
โดดเด่น มีความส าคัญ และควรผลักดันให้เกิดการด าเนินการขึ้นจริง คือ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน
สร้างสรรค์ CREATIVE GRANT เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดแนวทางการด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 47 รายละเอียดโครงการสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนสร้างสรรค์ CREATIVE GRANT 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

                    

                              

                    

•                               

    .  

•                          
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•                             

                             /   
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      :
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            event
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Development Grant: 
                    
                          

8. Research Grant: 
                    
                

9. Arts Fund:         
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6.4 แผนการด าเนนิโครงการ 
จากตัวอย่างโครงการส าคัญภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ทีได้น าเสนอไปข้างต้น หากพิจารณาตามล าดับความส าคัญ ว่าควรมีการด าเนินโครงการใดก่อนหรือหลัง โดยใช้ข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ และจากการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ที่ได้จัดขึ้น สามารถก าหนดระยะการด าเนินการของโครงการภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป ์

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สนับสนุนธุรกจิ/บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนศิลปะ 
โครงการสนบัสนนุให้เกิดภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

   

โครงการ Crowdfunding สนบัสนุนแกลเลอรี่หรือการสร้างงาน 
ของแกลเลอร่ี 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

• สมาคมที่เก่ียวข้อง 

   

โครงการสนบัสนนุให้มี Art Residency รองรับศิลปินรุ่นใหม ่
 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมที่เก่ียวข้อง 

• กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคนดูและตลาดงานศิลปะ 
โครงการสนบัสนนุการสรา้ง Public Art ในพื้นที่ต่างๆ 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 

• กระทรวงพาณิชย ์

• กระทรวงการต่างประเทศ 

• หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

โครงการสนบัสนนุให้มีศิลปนิ/งานของไทยไปงานต่างประเทศ 
• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม 

• กระทรวงพาณิชย ์

• กระทรวงการต่างประเทศ 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

โครงการตลาดศลิปะไทย (Thai Art Fair) 
• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• กรมการค้าภายใน หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างระบบนิเวศด้านศิลปะให้รองรับและสนบัสนุนการสร้างงานศิลปะอย่างยั่งยืน 
โครงการสนบัสนนุการจัดตัง้กองทุนสรา้งสรรค์ CREATIVE GRANT 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• หน่วยงานอ่ืนๆ 

   

โครงการจัดท าระบบสมาชิกเข้าชมพิพิธภัณฑส์ าหรับนักเรียน 
(Student Art Passport) 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

• กระทรวงศึกษาธิการ 

   

โครงการวิเคราะห์และปรับกลไกทางภาษทีี่เอ้ือต่อการพัฒนาตลาด
ศิลปะ 

• กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะการด าเนินการ 

ระยะสั้น 
(1-2 ปี) 

ระยะกลาง 
(2-3 ปี) 

ระยะยาว 
(4-5 ปี) 

โครงการจัดท าแพลตฟอร์มรวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะดา้นการ
บริหารจัดการส าหรับศิลปินและบุคลากรด้านศิลปะ (Capability 
Development Platform) 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

• สถาบนัการศึกษา 

• หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอ
ข้อมูล  

   

สนับสนนุให้มีโครงการประกวด และมอบรางวลัศิลปนิที่หลากหลาย 
• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย  

• สถาบนัการศึกษาในภูมิภาค 

   

พัฒนาช่องทางหลักในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของ
อุตสาหกรรม 
 

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

• หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล 

   

สนับสนนุให้มีงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะมากข้ึน 
 

• ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 

• กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

• หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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บทที ่7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

จากสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สาขาทัศนศิลป์ดังกล่าวข้างต้น  
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาพรวม ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีเจ้าภาพและกลไกใน  
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้สว่นเสียใน
อุตสาหกรรมในระยะยาว  

 
ทั้งนี้ แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ราย

สาขานั้น CEA จ าเป็นต้องมีการด าเนินงาน ใน 7 ประเด็นหลัก คือ 
1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Art Council 
2. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการบริหารกองทุนเพื่องานศิลปะ 
3. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง 
4. การส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
5. การจัดท าข้อมูลสนับสนุนการก าหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
6. การทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
7. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน CEA ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

 
ส าหรับรายละเอียดของแนวทางการด าเนินงานมีดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง Art Council 
ส าหรับการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศิลปะ รวมถึงสาขาทัศนศิลป์ของประเทศไทย จ าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีความเข้าใจในการพัฒนางานศิลปะในภาพรวม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีขอบเขตการท างาน  
การส่งเสริมทัศนศิลป์เท่านั้น แต่เป็นการส่งเสริมในขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะทั้งหมด พร้อมทั้งมี 
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนงานศิลปะ ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมควบคู่กันอย่างสมดุล 

โดยแนวทางการจัดตั้ง Art Council สามารถด าเนินงานได้จากการรวมกลุ่มสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้านศิลปะทุกสาขา เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญ เชิงลึกในด้านงานศิลปะ รวมไปถึงผู้ ที่ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการงานศิลปะอย่างเป็นระบบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านงานศิลปะของประเทศไทย 
ให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติได้อย่างทัดเทียม ผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และสร้างมีโอกาสใหม่ๆ ใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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2. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบริหารกองทุนเพื่องานศิลปะ 
การขับเคลื่อนงานศิลปะมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนและยกระดับงานศิลปะ ซึ่งเป็นต้นทุนทาง
วัฒนธรรมของประเทศให้ได้รับความส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากงานศิลปะไม่อาจสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้อย่างทัดเทียม
อุตสาหกรรมการผลิตโดยทั่วไปซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของประชาชน หากแต่งานด้านศิลปะเป็นงานที่เสริมสร้างสังคม 
วัฒนธรรม คุณค่าทางจิตใจ และส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ ดังนั้น งานศิลปะจึงมักถูกจัดความส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณในอันดับที่ด้อยกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตโดยตรง จึงส่งผลให้งานด้านศิลปะไม่ได้ รับ 
การสนับสนุนเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ 

 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน สศร. ได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น  

ทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ที่น าไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา
วัฒนธรรม และสังคมของประเทศ แต่กลไกการด าเนินงานส าหรับการขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัยนี้  
ยังมีข้อจ ากัด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนงานของศิลปนิ และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จึงมีการจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการร่วมมือกับ สศร. เพื่อทบทวน พัฒนากลไกและก าหนดแนวทางบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสนับสนุนศิลปิน และผู้ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้านงานศิลปะให้สามารถก้าวสู่เวทีนานาชาติได้อย่างทัดเทียม โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

 ต่อยอดการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ของ สศร. ที่มีอยู่ เดิมให้มีขอบเขต 
การด าเนินงานที่กว้างและหลากหลายมากข้ึน  

 ทบทวนคณะกรรมการบริหาร ที่มีองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนในมิติทาง
เศรษฐกิจ และการส่งเสริม/พัฒนาด้าน Soft Power ของประเทศ  

 ก าหนดแนวทางการให้ทุน โดยอาศัยแนวนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจ าเป็นต้อง
ก าหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาที่ชัดเจนในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการให้ทุนแก่
ศิลปิน หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ที่สามารถพัฒนาผลงานให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาใน
แต่ละปี 

 พัฒนากลไกการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศิลปิน และหน่วยงาน
ในแวดวงงานศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ให้มีโอกาสท างานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการสนับสนุนงานศิลปะได้
ในระยะยาว 
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3. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทัศนศิลป์ดังรายละเอียดในบทที่ 6 นั้น CEA 

ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทความรับผิดชอบโดยตรงนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

 
ส าหรับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนั้น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์อยู่แล้ว คือ กระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย CEA ต้องสร้างความเข้าใจและก าหนดบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดในภาพรวมของประเทศ ให้กับหน่วยงานหลัก พร้อมทั้งก าหนดแบ่งบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมอย่างสอดคล้อง และสามารถ
เติมเต็มช่องว่างการพัฒนาสาขาทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นอกจาก หน่วยงานหลักในการสนับสนุนสาขาทัศนศิลป์แล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงานที่เป็น

หน่วยงานร่วมในเชิงภารกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังระบุในแผนการด าเนินโครงการ เช่น การสนับสนุนงานศิลปะ หรือ
ศิลปินของไทยให้ไปแสดงงานในต่างประเทศ จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง 
การต่างประเทศ ในการพิจารณาและให้ข้อมูลตลาดความสนใจของผู้ชมการแสดงในประเทศเป้าหมาย หรือ  
การพัฒนาพื้นฐานด้านงานศิลปะให้กับประชาชน และเยาวชนในระยะยาว จ าเป็นต้องขอความร่วม มือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

 
ส าหรับการด าเนินงานในมิติของการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของงานทัศนศิลป์นั้น เลี่ยงไม่ได้ที่

จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์ 
การด าเนินงานเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในเชิงธุรกิจมาก่อน โดย CEA สามารถน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์
ของหน่วยงานภาคเอกชน มาใช้ในการพัฒนาและร่วมมือกันด าเนินงาน ทั้งในมุมของกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น หรือ
มุมมองทางด้านกฎระเบียบ กลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ให้มีความสะดวกและสามารถ
สนับสนุนผู้ที่เก่ียวข้องในวงการศิลปะได้ในระยะยาวต่อไป 

 
โดยรวมแล้ว CEA ต้องมีบทบาทการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ให้มีการบูรณาการ เชื่อมโยงกันทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน รวมถึงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้วยเช่นกัน 
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4. การส่งเสริมความเข้าใจของบคุลากรภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
นอกจากการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว การส่งเสริมให้บุคลากร

ภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาทัศนศิลป์ มีความรู้ ความ
เข้าใจพื้นฐานในอุตสาหกรรม เพื่อให้การการด าเนินการสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด าเนินการได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน และผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมต่อไป 

 
การส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้น มีแนวคิดหลักใน  

การสนับสนุนให้มีมุมมองด้านการน างานศิลปะ และวัฒนธรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้เก่ียวข้องในทุกระดับทั้ง ระดับหน่วยงาน ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค รวมไป
ถึงระดับประเทศ โดยงานศิลปะเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ต้องรักษาเพียงเท่านั้น หากแต่
จ าเป็นต้องน ามาใช้ต่อยอด ผ่านการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังคงไว้ซึ่ง
ความหมาย แนวคิด หรือแก่นในการน างานศิลปะต่างๆ ที่ถูกถอด/ลดรูปในการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ รวมไปถึงการท า
ความเข้าใจถึงบริบท ระบบนิเวศ และสถานการณ์ของอุตสาหกรรม เพื่อให้การสนับสนุนงานศิลปะต่างๆ จากภาครัฐ 
ทั้งงานดั้งเดิมและงานร่วมสมัยได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
ซึ่งจะเป็นการสืบสาน และต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
5. การจัดท าข้อมูลสนับสนุนการก าหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาพรวม รวมถึงสาขาทัศนศิลป์ในปัจจุบันประสบปัญหาหลักใน 
การรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย และ  
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อมูลอ้างอิงในการจัดเก็บข้อมูลเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมนั้น อาศัย
การอ้างอิงจากรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) 
ซึ่งเน้นการจัดหมวดหมู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และภาคบริการ โดยมีการเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 
และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 และยังความคลอบคลุมในด้านงานศิลปะยังไม่มีการก าหนดหมวดหมู่
ที่ชัดเจน เนื่องจากเดิมยังไม่มีการส่งเสริมงานศิลปะในรูปแบบเชิงธุรกิจมากนัก 

 
ดังนั้น การทบทวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในหมวดหมู่งานศิลปะนั้น จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และก าหนดเป็นหมวดหมู่ทางธุรกิจร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงแรงงาน และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมีการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และ
วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในภาพรวมและรายสาขาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และ  
ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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6. การทบทวนการก าหนดตัวชี้วดัการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมดนั้น โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ หรือ

มาตรการนั้น ต้องถูกติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ และแผนงานในภาพรวม ซึ่งในปัจจุบันมี
การติดตามและประเมินผลโดยการก าหนดตัวชี้วัดทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อมูลหลาย
ส่วนประกอบกัน แต่อาจไม่รวมถึงการติดตามและประเมินผลในความส าเร็จของการด าเนินงานในมิติของผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจไม่สามารถวัดผลได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
แต่เป็นผลต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งในด้านสังคม และเศรษฐกิจ  

 
ทั้งนี้ หาก CEA มีการทบทวนและก าหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการส่งเสริมอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ดังรายละเอียดข้างต้นแล้ว อาจเพิ่มเติมการทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะสาขาทัศนศิลป์ ให้มีความชัดเจนและสามารถวัดผลในเชิงคุณภาพ และผลลัพธ์ความส าเร็จการด าเนินงาน
ในระยะยาว หรืออาจปรับเปลี่ยนการติดตามประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในรูปแบบ Objective and Key 
Results (OKR) ต่อไป 

 
7. การสื่อสารและประชาสัมพันธห์น่วยงาน CEA ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้ CEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์นั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักของศิลปิน หรือผู้คนในวงการทัศนศิลป์ รวมไปถึงคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาก
เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะ CEA เป็นหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นเพียง 2 ปี และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมใน
การบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

  
อย่างไรก็ดี การสื่อสารและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน CEA ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่

ด าเนินการในอยู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม
ศิลปิน และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ เป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะท าให้ CEA ได้รับความสนใจจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถให้ข้อมูลความต้องการได้โดยตรง และในทางกลับกัน CEA ยังสามารถดึงความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสากรรมสร้างสรรค์ทั้งในภาพรวมและสาขาทัศนศิลป์นี้ ไม่อาจส าเร็จได้หากขาด

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม รวมไปถึงการปรับปรุงกลไกการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังรายละเอียดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ เพื่อให้การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ต่อไป  
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บทที ่8 แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
นอกจากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาทัศนศิลป์แล้วนั้น ส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอ

แผนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งจากที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อขอบเขตการด าเนินการนั้น 
ในขอบเขตการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูล จะครอบคลุมทั้งงานดั้งเดิม ที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์ไว้ 
ไม่ให้สูญหายไป รวมถึงงานร่วมสมัย ที่เป็นการต่อยอดเป็นงานสมัยใหม่มากขึ้น โดยในการน าเสนอต่อไปนี้ จะแบ่ง
ออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

 ความเข้าใจเบื้องต้นต่อการจัดท าฐานข้อมูล 

 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล 

 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทัศนศิลป์ของไทย 

 กรณีศึกษาต้นแบบด้านฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 

 สรุปแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล 
 
ซึ่งจะน าเสนอผลการศึกษาของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
8.1 ความเข้าใจเบื้องต้นต่อการจัดท าฐานข้อมูล 

ส่วนของความเข้าใจในการจัดท าฐานข้อมูล (Database) เป็นการน าเสนอค านิยาม วัตถุประสงค์ และ 
การก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาในส่วนการจัดท าฐานข้อมูล อันจะน าไปสู่การก าหนดร่างโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
8.1.1 ค านิยามของฐานข้อมูล (Database) 

นิยามของฐานข้อมูลโดยทั่วไป หมายถึง แหล่งที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแฟ้มข้อมูลมารวมไว้
ที่เดียวกัน โดยข้อมูลแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล ทั้งนี้ควรมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
เพื่อเก็บค าอธิบายเก่ียวกับโครงสร้างของฐานข้อมูลด้วย เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้น สามารถสืบค้น (Retrieval) แก้ไข 
(Modified) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล (Update) และจัดเรียง (Sort) ได้อย่างสะดวก  

 
กล่าวโดยสรุป นิยามของฐานข้อมูล (Database) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้

อย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องถูกเก็บรวบรวมขึ้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ
ฐานข้อมูลหรือขององค์กรนั้นๆ ซึ่งข้อมูลแต่ละส่วนในฐานข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันและสามารถน าออกมาใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
  

ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละส่วนอาจจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ 
หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ส าคัญหรือน่าสนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากการสังเกต การนับ การวัด หรือการสืบค้น 
รวมถึงรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่างๆ ก็ได้ 
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8.1.2 วัตถุประสงค์ของการจดัท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์  
ส าหรับการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาทัศนศิลป์ มีจุดมุ่งหมายของการจัดท าฐานข้อมูล 

เพื่อให้สามารถก าหนดขอบเขตของฐานข้อมูล การออกแบบ หรือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ มีดังนี้ 

(1) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาทัศนศิลป์ รวมถึงสามารถเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง  

(2) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาและค้นคว้า รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของ
ประเทศไทย ให้แก่ประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย หรือบุคคลที่สนใจ 

(3) เพื่อสร้างช่องทาง (Platform) ในการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ต่อไป 
 

8.1.3 โครงสร้างของสถาปตัยกรรมของระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) 
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเป็นมุมมองแนวความคิดที่ใช้ในการอธิบายถึงรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูล  

ในระบบฐานข้อมูลโดยไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจริงของระบบฐานข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้ฐานข้อมูลจะมองข้อมูลนี้ในมุม (View) 
ที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการประยุกต์ใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องสนใจว่ามีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร 
ระบบฐานข้อมูลจะท าการซ่อนรายละเอียดไว้โดยจัดแบ่งระดับของข้อมูลออกเป็นระดับชั้น ทั้งนี้ระดับชั้นของข้อมูลถูก
พัฒนาขึ้นโดย The Standards Planning and Requirements Committee (SPARC) ของ American National 
Standards institute (ANSI) ที่เรียกว่า ANSI/SPARC โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

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

แต่ละคนที่ต่อข้อมูลว่ามีการจัดเก็บหรือมีข้อมูลใดอยู่บ้างซึ่งไม่ใช่รูปร่างหรือโครงสร้างของข้อมูลที่
แท้จริงทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่จริงในฐานข้อมูลโดยผู้ใช้แต่ละคนจะมี  
ความต้องการใช้งานหรือมีมุมมองของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป 
 

(2) ระดับแนวความคิด (Conceptual Level) เป็นระดับที่อยู่ถัดลงมา ได้แก่ ระดับของการมอง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืน
อย่างไรบ้าง รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล เช่น กฎเกณฑ์ของตัวข้อมูล ความปลอดภัย 
(Security) และความคงสภาพของข้อมูล ( Integrity) ซึ่งยังไม่ใช่รูปแบบหรือวิธีการจัดเก็บจริงใน 
สื่อบันทึกข้อมูล เป็นเพียงแค่มุมมองในแนวความคิดว่า ข้อมูลจะมีการจัดเก็บอย่างไรเท่านั้น โดยผู้ที่มี
สิทธิ์จะใช้ข้อมูลในระดับนี้ คือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือผู้บริหารฐานข้อมูล (Database 
Administrator) นอกจากนี้ในระดับ Conceptual view ยังประกอบไปด้วย เค้าร่าง (Schema)  
ที่อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลประกอบไปด้วยตารางอะไรบ้าง แต่ละตาราง
ประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้าง แต่ละรายการมีค่าเป็นอะไรได้บ้าง รายการใดเป็นชุดข้อมูลหลัก  
รายการใดเป็นชุดข้อมูลรอง และอ้างอิงถึงตารางอะไร เป็นต้น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
159 

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

 
ภาพที ่48 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมลู (Database Architecture) 

  
กล่าวโดยสรุป จากแผนภาพในข้างต้น จะท าให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลได้อยา่ง

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในการสร้างหรือออกแบบฐานข้อมูล จ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล หรือใน
ระดับแนวคิด (Conceptual view) ขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอีก 2 ส่วนหลัก คือ ส่วน 
Internal และ External ต่อไป 

 
นอกจากนี้ ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างครบวงจร ยังมีส่วนส าคัญอีกส่วนนึง ได้แก่  

การท าระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ ใช้ใน 
การจัดการฐานข้อมูล การจัดเตรียมพื้นที่ในการเก็บ การเข้าถึง ระบบรักษาความปลอดภัย การส ารองข้อมูล  
และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ทั้งนี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ตามแบบจ าลองฐานข้อมูล  
ที่สนับสนุน ซึ่งจะแบ่งตามความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป เป็นต้น  

 
จากโครงสร้างของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลข้างต้น การศึกษาฉบับนี้ก าหนดขอบเขต 

การด าเนินงานใน ระดับแนวคิด (Conceptual Schema) ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล
ทั้งหมดเท่านั้น  
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8.2 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล (Database) สร้างสรรค์รายสาขา: ทัศนศิลป์ 
ส าหรับกรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขานี้ ประกอบไปด้วยแนวคิดหลักใน

การจัดกลุ่มข้อมูลส าหรับการจัดท าฐานข้อมูล และกรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

8.2.1 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
จากความเข้าใจเบื้องต้นที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นนั้น การศึกษาในโครงการนี้ จึงมุ่งเน้นการออกแบบ

โครงสร้างของศูนย์กลางของฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ขึ้น ภายใต้แนวคิดของการเป็น First Door ของการ
เข้าถึงข้อมูลทางด้านทัศนศิลป์ ส าหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหน่วยงาน
ภายรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว 
ตลอดจนพัฒนา ต่อยอดและสืบสานองค์ความรู้ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของ
ประเทศไทยต่อไป 

 

 
ภาพที ่49 แนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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โดยแนวคิดการจัดการฐานข้อมูลในลักษณะนี้ จะช่วยให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยลง และลดความไม่
คงที่ของข้อมูล สามารถบังคับให้เกิดมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับและสามารถบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุดข้อมูลเฉพาะอีกด้วย 

 
นอกจากนี้ ในการก าหนดกรอบของข้อมูล สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

และข้อมูลเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที ่50 กรอบการจัดกลุ่มข้อมลูสาขาทัศนศลิป ์

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เน้นการบรรยาย ลักษณะ รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์  / บริการ
สร้างสรรค์แต่ละประเภท รวมถึงบุคลากร ศิลปิน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  / 
บริการสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ในการต่อยอด การพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต โดยมีหัวข้อการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทวัสดุที่ใช้ ประเภทของบริการ 

 บุคลากร ศิลปิน หรือผู้ประกอบการ เช่น บุคลากร/ศิลปินจ าแนกตามประเภทของสินค้า/บริการ 
ประวัติ ช่องทางการติดต่อ 

 องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ แนวโน้มของอุตสาหกรรม 
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2) ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการสรุปข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชิงตัวเลข ทั้งในภาพรวม  
และการแจกแจงรายละเอียดตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง  
เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมแนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น โดยมีหัวข้อการจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ เช่น มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรม มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก มูลค่าราย
ผลิตภัณฑ์ 

 บุคลากร ศิลปิน หรือผู้ประกอบการ เช่น ตลาดแรงงาน : ภาพรวม/จ าแนกรายสาขา จ านวน
บุคลากร/ศิลปิน/ผู้ประกอบการแยกตามความเชี่ยวชาญ 

ซึ่งกรอบการรวบรวมข้อมูลข้างต้นจะน ามาใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลของแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป 
 
8.2.2 กรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

ในการจัดท าฐานข้อมูลครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลัก ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่51 กรอบแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูล 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าฐานข้อมูล 
สาขาทัศนศิลป์ ในปัจจุบันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก รวมถึงการทบทวนนโยบายและ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างของชุด
ข้อมูลที่ส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้งศึกษาความต้องการในการน าฐานข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ทั้งของภาครัฐและเอกชน (Supply & Demand Side) 
  

2) วิเคราะห์ช่องว่างข้อมูล (Gap Analysis) เป็นการพิจารณาช่องว่างของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และความต้องการใช้ประโยชน์จากภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้เห็นถึงความต้องการชุดข้อมูลที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป 

 
3) ออกแบบฐานข้อมูล (Database design) ออกแบบฐานข้อมูลสาขาทัศนศิลป์ (Masterplan 

Database) จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล (Gap Analysis) และการท า Data Cleaning โดย
จ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูลของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามกรอบ
แนวคิดการจัดกลุ่มข้อมูลข้างต้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์และการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น รวมถึงข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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จากกรอบแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลที่ได้น าเสนอไปในข้างต้นนั้น ขั้นตอนการด าเนินการของโครงการใน
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ซึ่งในหัวข้อต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอความก้าวหน้าของการรวบรวม
ข้อมูลในส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูล หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของไทย ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
8.3 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของไทย 

การศึกษาฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย เพื่อให้
ทราบถึงสถานการณ์การเก็บข้อมูลในปัจจุบันในด้านของฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึง
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานว่ามีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร มีรายละเอียดข้อมูลในส่วน
ใดบ้าง รวมถึงมีการเผยแพร่หรือน าเสนอข้อมูลมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังมีการเล็งเห็นถึงความส าคัญของ 
การน าเสนอในรูปแบบว่ามีการใช้รูปแบบใดเนื่องจากสามารถน ามาวิเคราะห์การเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้   
จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่มีการจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของประเทศไทยนั้น
ประกอบด้วย 6 กลุ่มหน่วยงาน (จัดกลุ่มรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งกลุ่ม) ได้แก ่

1) กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย) 

2) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
3) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
4) พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 
5) คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
6) ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
โดยในแต่ละหัวข้อได้มีการจ าแนกประเภทของข้อมูลและการแสดงรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน โดยทางที่ปรึกษาได้เข้าไปศึกษาฐานข้อมูลทั้งหมดและสามารถน ามาสรุปได้
ดังนี้ 
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8.3.1 การจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงหลักที่มีการดูแล รักษาและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศ

ไทยเอาไว้ทั้งหมด เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางหน่วยงานได้มีการจัดตั้งหน่วยงานย่อยภายใต้การดูแล
ของกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมา ดังนั้นในแต่ละกลุ่มงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีการเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อใช้ใน
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลแตกต่างกันไป จากการศึกษาหน่วยภายใต้
กระทรวงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดเก็บข้อมูลทัศนศิลป์ประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลักคือ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานมีการท างานร่วมกันอยู่เสมอโดยสามารถแบ่ง
รายละเอียดตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ 

1. กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทที่มุ่งมั่นจะพฒันา สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้

ยังมีการร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการเชิดชูคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยโดยภายในหน่วยงานได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มงานหลากหลายกลุ่มเพื่อที่จะได้สนับสนุน
และพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ อย่างครอบคลุมทุกส่วน ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่
จุดประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับ โดยทุกหน่วยงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้กระทรวง
วัฒนธรรมสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

 
2. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ คุณค่าวัฒนธรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาคุณค่าให้เป็นที่แพร่หลายสู่สังคม โดยทางหน่วยงานได้ มี
การออกนโยบาย กิจกรรมและโครงการใหม่ๆ อยู่เป็นประจ าเพื่อน าวัฒนธรรมเหล่านี้มารวบรวมและเพิ่มคุณค่า ซึ่ง
สามารถน าไปเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจได้ เช่น ดัดแปลงวัฒนธรรมเข้ากับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ส าหรับชาวบ้านที่จะรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้  
และทางหน่วยงานยังให้ความส าคัญกับการต่อยอด  จึงมีการด าเนินงานวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมต่อไป 
ดังนั้นฐานข้อมูลของหน่วยงานจึงมีหลายประเภทและรูปแบบ เพื่อสะดวกแก่การเข้าถึงข้อมูลและศึกษาได้มากที่สุด 

 
3. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมายใน
การสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันนี้ความนิยมและอุตสาหกรรมศิลปะได้มีการ
พัฒนาไปจากในอดีต ดังนั้นเราจึงควรพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงมีการเผยแพร่ทั้งใน
ประเทศ และนอกประเทศ โดยหน้าที่ของหน่วยงานคือการน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับความ
ร่วมสมัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีความเข้ากันได้กับยุคสมัยใหม่  นอกจากนี้ส านักงานยังมีการจัดตั้งหอ
ศิลป์เพื่อรวบรวม และแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยต่างๆ และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในประเทศทั้งภาครฐั
และเอกชน ทั้งนี้ยังมี การร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อีกด้วย ในด้านการสนับสนุน
ทางหน่วยงานมีการจัดหากองทุนและมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนที่ถูกต้องตรงประเด็น  
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ดังนั้น จึงมีฐานข้อมูลของตนเอง เพื่อน าไปสนับสนุนการท ากิจกรรมของหน่วยงานในด้านต่างๆ ข้างต้น ซึ่งมี 
ความครบครันรองรับกับผู้ใช้งานทุกประเภท  

 
ส าหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลของทั้ง 3 หน่วยงาน ผู้สนใจข้อมูลสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ดังนี้ 
1. กระทรวงวัฒนธรรม: https://www.m-culture.go.th/th/index.php    
2. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย: http://ocac.go.th/  
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม: http://www.culture.go.th/culture_th  

 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด 
 รูปแบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมจะรวบรวมข้อมูลทั่วไปในด้านวัฒนธรรม 
เนื่องจากการมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นการเก็บข้อมูลของทางหน่วยงานจะ
ประกอบไปด้วยหลากหลายรูปแบบเพราะจะได้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกประเภท การแสดงข้อมูลหรือค าอธิบาย
เบื้องต้นจะเป็นการแสดงข้อมูลแบบ .HTML โดยมีการแสดงผลเป็นตัวอักษรอธิบายพร้อมรูปภาพที่เป็นไฟล์ .JPG แต่
ถ้าหากเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูง เช่น หนังสือ งานวิจัย หรือรายงานต่างๆ จะเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบ .PDF 
ซึ่งผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดและเก็บไว้ภายหลังได้ ส าหรับการเรียนรู้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นทางหน่วยงานจึงมีการใช้
รูปแบบวิดีโอและไฟล์เสียงในรูปแบบ .MP4 เหมาะส าหรับโรงเรียนที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะส าหรับเด็กๆ เนื่องจากมีการแสดงผลทั้งในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและเสียงพร้อมกัน นอกจากนี้ข้อมูลใน
เว็บไซต์สามารถน ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีส าหรับคุณครูและนักเรียนทั่วไปอีกด้วย 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัด 

ทางหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลองค์ความที่เป็นองค์ความรู้เชิงทั่วไปมากกว่าเฉพาะเจาะจงในด้านสาขาใด
สาขาหนึ่งจะเป็นการเผยแพร่บทความและหนังสือในหัวข้อวัฒนธรรมอย่างกว้างเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามข้อมูลศิลปินและผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมได้มีการจ าแนกประเภทของศิลปินเอาไว้ ซึ่งใน
แต่ละหน่วยงานได้มีการใช้การจัดประเภทในรูปแบบของตนเองโดยมีการเก็บข้อมูลองค์ความที่เป็นองค์ความรู้เชิง
ทั่วไปมากกว่าเฉพาะเจาะจงในด้านสาขาใด สาขาหนึ่งจะเป็นการเผยแพร่บทความหนังสือในหัวข้อวัฒนธรรมอย่าง
กว้างเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตามข้อมูลศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้มี 
การจ าแนกประเภทของศิลปินเอาไว้ ซึ่งในแต่ละหน่วยงาน ได้มีการใช้การจัดประเภทในรูปแบบของตนเองจะไม่มี  
การใช้รูปแบบเดียวกันในการจ าแนก ทั้งนี้จากการศึกษา ฐานข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถน ามาแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 

1. บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. องค์ความรู ้
3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

โดยแต่ละประเภทของข้อมูล จะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานในสังกดกระทรวงวัฒนธรรมอีก
ด้วย โดยมีอธิบายรายละเอียดดังนี้ 
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1. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศิลปินและกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการผลิตงานทัศนศิลป์ถือเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญเพื่อที่จะท าให้เกิดการพัฒนา

และ เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยศิลปินเป็นตัวแปรส าคัญในการผลักดันอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับผู้เกี่ ยวข้อง 
ในการท าให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนั้นสมบูรณ์ ดังนั้นทางหน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลโดยกระทรวง
วัฒนธรรม ส านักงานศิลปะร่วมสมัยและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดเก็บข้อมูลโดยมีการแบ่งเกณฑ์ของศิลปินและ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน จากการศึกษาฐานข้อมูลทั้งหมดของทั้ง 3 หน่วยงานสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 

 

 กระทรวงวัฒนธรรม 
จากฐานข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านทัศนศิลป์ในรูปแบบของไฟล์

หนังสือซึ่งมีการจัดเก็บอยู่ในกลุ่มคลังหนังสือซึ่งผู้สนใจอาจต้องใช้เวลาในการสืบค้นเพื่อเข้าถึงในส่วนของรายชื่อศิลปิน
และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดศิลปินและผู้เกี่ยวข้อในอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 กลุ่มได้แก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรี
ไทย ท าเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้านและศิลปากร 2559 จากการศึกษาสามารถน าข้อมูลมาแบ่งประเภทและสรุป
รายละเอียด การแสดงข้อมูลได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 10 รายละเอียดข้อมูลศลิปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของกระทรวงวัฒนธรรม 

กลุ่มศลิปิน สาขา รายละเอียดข้อมูล 
ด้านทัศนศิลป์ รางวัลศิลปาธร 2559 

• บทสัมภาษณ์ 

• ประวัติ 

• ที่อยู่/เบอร์โทร 

• ผลงาน  
ที่มา: https://www.m-culture.go.th/th/index.php 
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 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มีการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามท าเนียบศิลปิน ส าหรับข้อมูลที่เก่ียวข้อง

กับด้านอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้แก่ ศิลปินสาขาศิลปาธร ทัศนศิลป์ และเรขศิลป์ ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่มีการแสดง
ข้อมูลด้านรายชื่อ ประวัติและผลงานในอดีตอย่างชัดเจน โดยรายละเอียดข้อมูลในแต่ละหัวข้อมีการแสดงข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางที่ 11 รายละเอียดข้อมูลศลิปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 

กลุ่มศลิปิน สาขา รายละเอียดข้อมูล 

ท าเนียบศิลปิน ศิลปินศิลปาธร 
• ประวัติโดยย่อ 

• รางวัลที่เคยได้รับ 

• ผลงานท่ีผ่านมา 

ทัศนศิลป์ 

เรขศิลป์ 

ที่มา: http://ocac.go.th/ 
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 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์ได้มีการจัดเก็บอยู่ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลของบูรพศิลปิน 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในฐานข้อมูลโดยในแต่
ละรายชื่อจะมีการจ าแนกรายละเอียดส่วนตัวของศิลปิน รวมถึงผลงาน และปีทู่ได้รับรางวัลซึ่งข้อมูลทั้งหมดสามารถ
น ามาสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 12 รายละเอียดข้อมูลศลิปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ที่มา: http://www.culture.go.th/culture_th 
  

กลุ่มศลิปิน สาขา รายละเอียดข้อมูล 
ศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา  ด้านทัศนศิลป์ 

• ช่ือนามสกุล (ต าแหน่งท่ีได้ / พ.ศ.) 

• ผลิตภณัท์ 

• ความเป็นมา 

• ที่อยู่ 

• เบอร์ติดต่อ 
บูรพศิลปิน 4 สมัย สมัยกรุงสุโขทัย  

• ช่ือศิลปิน 

• ปีเกิด/ปีเสียชีวิต  

• ผลงาน 

• สาขา  

สมัยกรุงศรีอยุธยา  
สมัยกรุงธนบุรี  
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

ท าเนียบนาม ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 
• ช่ือ – สกุล 

• สาขา 

• ปีท่ีได้รับ 

• ที่อยู่ 

• ช่องทางติดต่อ 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
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2. องค์ความรู ้
นอกจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน ทางหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปที่เป็นองค์ความรู้เพื่อที่จะ

เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ให้รุ่นต่อไป ทั้งนีููนอกจากการเก็บรักษาองค์ความรู้ดั้งเดิมการพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
โลกก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ ทางหน่วยงานจึงมีการจัดเก็บองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งทัููง 3 หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลทู่
แตกต่างกัน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 

 กระทรวงวฒันธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาดูแลวัฒนธรรมทั้งหมดของประเทศจึงเป็น

หน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลในเชิงองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลวัฒนธรรมของประเทศในรูปแบบสื่อ
ต่างๆ อาทิ สื่อมัลติมีเดียและคลังหนังสือ ซึ่งมีข้อมูลที่ค่อนข้างคล้ายกันในบางประเภทแต่แตกต่างกันที่รูปแบบ 
การน าเสนอเท่านั้น โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะมู่งเน้นในการให้ความรู่ทั่วไปไม่มีการเฉพาะเจาะจงเป็นหัวข้อจึงท าให้
ข้อมูลของทัศนศิลป์นั้นสอดแทรกอยู่ในหัวข้อต่างๆ และจะมีการแสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 13 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของกระทรวงวัฒนธรรม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
คลังหนังสือ วธ.  งานวิจัยด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม รายงานการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์

คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย   

เอกสารเผยแพร ่ วารสาร/นิตยสาร/จุลสาร/จดหมายข่าว 

สื่อมัลติมิเดีย ละคร / ภาพยนตรส์ั้น ภาพยนตรส์ั้น ชุด แด่พระผู้ทรงธรรม 
ตอน นิทานพระราชา 
ภาพยนตรส์ั้น ชุด แด่พระผู้ทรงธรรม 
ตอน เสียงสว่าง 

ที่มา: https://www.m-culture.go.th/th/index.php 
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 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย องค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บจึงมีการผสมผสานองค์

ความรู้ร่วมสมัยลงไปด้วย ทั้งนี้การจ าแนกหมวดหมู่ไม่มีความชัดเจนจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมเท่านั้นโดย
ทางที่ปรึกษาสามารถน าข้อมูลเข้ามารวบรวมและแบ่งหมวดหมู่ตามทางส านักงานได้ดังนี้ 

ตารางที่ 14 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของส านักงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั  วรรณศิลป ์ องค์ความรู้ (KM) : การส่งเสริมการ
เรียนรู้ "พาน้องท่องงานศิลป์"ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

องค์ความรู้ (KM) : การจัดซื้อผลงาน
ผลงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

เรขศิลป ์
 

องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
สาขาเรขศลิป ์(โครงการส่งเสรมิและ
พัฒนางานเรขศิลป์ Graphic Design 
ประจ าปี ๒๕๖๐ชุดที ่( ๑  
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
สาขาเรขศลิป์ (โครงการส่งเสรมิและ
พัฒนางานเรขศิลป์ Graphic Design 
ประจ าปี ๒๕๖๐) ชุดที ่๒  

งานวิจัย งานวิจัยตั้งแต่ปี 2547-2560 การใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูจิตใจ
เด็กท่ีมีอาการป่วยทางจิต 
การใช้ศิลปะบ าบดัเพื่อการพัฒนาและ
ฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขัง : ในพื้นที่ว่างกับ
เสรภีาพแห่งสุนทรยีะ 

วิดีโอ วัฒนธรรมไทย  

ที่มา: http://ocac.go.th/ 
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 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้มากมาย ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลทัศนศิลป์ไว้อย่าง

ชัดเจน แต่จะมีการแบ่งตามประเภทของสื่อคือ งานวิจัย บทความ วารสารวิจัยทางวัฒนธรรม คลังภาพและวิดีโอ โดย
ในแต่ละหัวข้อ ได้มีการแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลย่อยเพื่อความสะดวกในการค้นหา ดังเช่นการจ าแนกข้อมูลของงานวิจัยที่มี
การแบ่งตามภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้  นอกจากนี้
ยังมีการน าเสนอในรูปแบบของบทความซึ่งมีการเขียนเนื้อหาได้น่าอ่านและน่าสนใจ รวมถึงวารสารวัฒนธรรมที่จะมี
การเพิม่อยู่สม่ าเสมอ เนื่องจากจะมีการจัดท าทุกๆ 3 เดือน ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลจากรูปภาพ ทางหน่วยงาน
มีการจัดท าคลังภาพ และวีดีโอเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือองค์ความรู้แบบทันสมัยอีกด้วย ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจ
ต้องการค้นหาองค์ความรู้ จะต้องสืบค้นด้วยตัวเองเพราะทางหน่วยงานไม่มีการแบ่งประเภทเนื้อหาข้อมูลชัดเจน  
จะเป็นเพียงประเภทของข้อมูลพอสังเขป จากการศึกษาค้นคว้าสามารถน าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์
มาสรุปได้ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 15 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

งานวิจัย กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมภายในภายในศาลาการเปรียญ 
วัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ : แหล่งการเรยีนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 

ภาคเหนือ การศึกษาและรวบรวมรูปแบบลวดลายขดูโบราณ 
การศึกษาลวดลายจกแม่แจ่ม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ กระบวนการประยุกต์ใช้องค์ประกอบศิลป์ของ 
ฮูปแต้มในการออกแบบลวดลาย 
การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น
การท าเครื่องเคลือบดินเผาบรุีรัมยเ์ชิงสร้างสรรค์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตชุมชนกับงาน
แกะสลักธรรมาสน์ในภาคอีสาน 

ภาคกลาง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีศึกษากระบวนการ
สร้างสรรคล์วยลาย รมควัน 
แนวทางการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้าน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยชุมชน 
การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่ง
ที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน (กรณีศึกษา
วัดเกาะแก้วสุทธาราม, วัดใหญ่สุวรรณาราม,  
วัดคงคาราม) 

ภาคใต ้ ศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลา 
การดารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานใน
พื้นที่ชายแดนใต้กรณีศึกษา ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน 
จ.นราธิวาส 
การศึกษารูปแบบพหลุักษณ์ของทศันศิลป์ไทยใน
ภาคใต ้

กลุ่มงานวิจัยท่ีน่าสนใจ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรม 
ชนชาติไทและมรดกร่วมแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

ศิลปะถนน พหุวัฒนธรรม และการฟื้นฟูชุมชน
เมืองจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซยี 
มรดกร่วมศิลปกรรมไทย-ลาว 

 กลุ่มงานวิจัยท่ัวไป  การออกแบบนิทรรศการส าหรับพิพิธภัณฑ์
รัฐธรรมนูญไทย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
174 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

การออกแบบเรขศลิป์ส าหรับตลาดนัดจตจุักร 
การออกแบบเรขศลิป์ส าหรับเกาะที่ไม่เป็นท่ีรูจ้ัก
แพร่หลายของไทย 

บทความ “พุทธศิลป์อีสาน” พัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลง ทางสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม* 

 

ไฟฝันงานศิลป์ของ อินสนธิ ์วงค์สาม 
ความงามแห่งเส้นสาย ลวดลายงานช่าง 
ตอกกระดาษแห่งล้านนา 

วารสารวิจัยทางวัฒนธรรม วารสารวิจัยทางวัฒนธรรม ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี 
๑ เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑  
วารสารวิจัยทางวัฒนธรรม ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี 
๒ เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒  

คลังภาพ สาขาศิลปะทัศนศิลป ์

วิดีโอ วัฒนธรรมไทย 
ที่มา: http://www.culture.go.th/culture_th 

 
3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

การกระจายข่าวสารเป็นสิ่งส าคัญในการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานเนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ศึกษาและ
ผู้สนใจด้านทัศนศิลป์สามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ โดยทางกระทรวงมีการค านึงถึงความส าคัญในจุดนี้และส่งผลให้ข้อมูล
ในด้านข่าวสารได้มีการแบ่งประเภทเพื่อความสะดวกและชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูล ในกระทรวงวัฒนธรรมจะมี 
การแบ่งเป็นประเด็น ข่าวเด่น ข่าวภูมิภาค และข่าวประจ าวัน ขณะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและส านักงานส่งเสริม
วัฒนธรรมร่วมสมัยจะมีการแบ่งเป็นข่าวสารทั่วไปและข่าวสารของหน่วยงาน  
 ในส่วนของการจัดกิจกรรมเป็นสิ่งที่หน่วยงานจะมีการจัดขึ้นอยู่เป็นประจ า เช่น กิจกรรมการแข่งขัน  
การประกวดต่างๆ รวมถึงกิจกรรมนิทรรศการโดยในแต่ละหน่วยงานจะมีการจัดงานที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์
ขององค์กร เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีการจัดโครงการดีเด่นในการส่งเส ริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ขณะที่ส านักงานส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยมีการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน โดยหลังจาก
กิจกรรมดังกล่าวในทุกหน่วยงานจะมีการเก็บภาพเพื่อลงเป็นข้อมูลแสดงบนหน้าเว็บไซต์พร้อมกับค าอธิบายโดยย่อ 
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8.3.2 การจัดเก็บข้อมูลของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy Agency (CEA) เป็นองค์กรภายใต้รัฐบาล

สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจของคนไทยโดยมีการผสมผสานระหว่ าง
นวัตกรรมสมัยใหม่และความคิดที่แปลกใหม่เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าของตนเอง ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของ
ทางหน่วยงานนอกจากการพัฒนาสินค้าแล้ว ยังต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน าไปเข้าสู่เวทีโลกเพื่อน า
ผลงานเข้าไปแข่งขันและขยายตลาดต่อไปในอนาคต  
  

ดังนั้นทางหน่วยงานจึงมีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างออกไปจากหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจากจะมีข้อมูลเชิง  
องค์ความรู้ร่วมสมัยเป็นส่วนใหญ่ ร่วมถึงบทความที่อยู่ในเชิงศิลปะเพื่อธุรกิจโดยผู้อ่านสามารถน าไปศึกษาและต่อยอด
ธุรกิจของตนเองได้ รวมถึงข้อมูลสถิติในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการจัดท าให้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายได้มีการจัดเก็บอยู่
ภายในหน่วยงานเพื่อศิลปินสามารถน าไปคาดคะเนสถานการณ์อุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างแม่นย ามากข้ึน โดยทาง
หน่วยงานมีการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลในช่องทาง https://www.cea.or.th/ 
 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
 ทางหน่วยงานมีความต้องการสนับสนุนศิลปินและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีการเผยแพร่
ข้อมูลที่สามารถน าไปต่อยอดธุรกิจได้ดีขึ้น ส าหรับช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลได้มีการใช้ช่องทางออนไลน์ท าให้ผู้ศึกษา
สามารถค้นคว้าเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลา ดังนั้นรูปแบบการแสดงผลข้อมูลจึงมีลักษณะที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
จนเกินไปท าให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาไม่จ าเป็นจะต้องเป็นกลุ่มนักวิชาการเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการใช้สีสันมาประยุกต์
เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นอีกด้วย การแสดงข้อมูลในส่วนมากจะเป็นการแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ หรือ ในรูปแบบ 
.HTML โดยประกอบไปด้วย ตัวอักษรอธิบาย และรูปภาพประกอบ 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ทางหน่วยงานมีการแสดงผลข้อมูลเชิงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่ได้มีการลงรายละเอียดเป็น
รายงานหรือบทความจะเป็นการอธิบายพอสังเขปเท่านั้น ทั้งนี้ทางหน่วยงานมีการวางรูปแบบการจัดแสดงข้อมูลที่
น่าสนใจโดยใช้รูปภาพและสีสันเข้ามาช่วย หลังจากการศึกษาฐานข้อมูล ที่ปรึกษาสามารถน ามาจัดกลุ่มข้อมูลได้ดังนี้ 

1. องค์ความรู ้
2. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
3. ข้อมูลสถิติ 

โดยแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันซึ่งสามารถน ามาอธิบายรายละเอียดดังนี้ 
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1. องค์ความรู ้
ส าหรับองค์ความรู้ที่ทางหน่วยงานมีการจัดเก็บจะเป็นการมุ่งเน้นในโครงการของทางหน่วยงานเองที่เคยได้

ท ามาแล้ว โดยในฐานข้อมูลมีการจ าแนกตามสาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น และเชียงใหม่ซึ่งสามารถจ าแนกตามปี
ได้ ท าให้ผู้ที่ต้องการศึกษาโครงการของทางหน่วยงานย้อนหลังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมี  
การเก็บข้อมูลองค์ความรู้ในด้านรายงานและผลงานวิจัยที่ได้มีการจัดท าโดยทางหน่วยงานเอง จากการศึกษาสามารถ
น ามาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 16 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์
รวบรวมโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ประเภท รายการข้อมูล 
รายงานและผลงานวิจัย งานวิจัยพฤติกรรมการเดินสูโ่จทยก์ารพัฒนาทางเท้า 

การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะพาไทยก้าวข้ามกับดกัรายได้ปานกลาง 
ส ารวจผลตอบแทนท่ีมากกว่าแค่ตวัเงินจากการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
ประเทศอังกฤษ 

โครงการ East is Craft 
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 
YOUNG DESIGNER CLUB (YDC) ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว ์

ที่มา: https://www.cea.or.th/ 
 

2. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับการแบ่งปันข่าวสารและการประชาสัมพันธ์นั้น ทางหน่วยงานได้มีการใช้ช่องทาง Facebook Page 

เพื่อกระจายข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานทั้ง 3 สาขา เช่น การเปิดรับสมัครประกวดแบบ TCDC สาขา สงขลา 
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันบทความและองค์ความรู้ที่เป็นสถานการณ์ปัจจบุัน เช่น “Let’s Create” ยุทธศาสตร์ 10 ปี 
ที่มุ่งให้ประชาชนแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ตลอดชีวิตและผลกระทบโควิด-19 ในอังกฤษ ส าหรับข่าวสารการเปลูู่ยน
แปลงภายในองค์กรได้มีการแชร์ลงบนเพจอย่างสม่ า เสมอ เช่น การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Service) ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การแชร์ข่าวสารอย่างหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการผู้ที่เข้ามาศึกษาได้อย่างหลากหลาย และทางหน่วยงานได้มีการเชื่อม Facebook 
Page เข้ากับเว็บไซต์ท าให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
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3. ข้อมูลสถิติ 
จากที่ทางส านักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญในการน าความคิดสร้างสรรค์เข้ามาผนวกกับสินค้าและบริการ

ของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าเข้าสู่ตลาดโลก ฐานข้อมูลจึงประกอบไปด้วยข้อมูลสถิติที่มีประโยชน์เชิงธุรกิจเพื่อให้ผู้เข้ามา
ศึกษาสามารถเข้าใจภาพรวมและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยข้อมูลเชิงสถิติได้มีการน ารูปภาพที่มีูสีสันพร้อมกับค าอธิบาย
ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยตัวอย่างหัวข้อเนื้อหาข้อมูลเชิงสถิติได้แก่ มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รายสาขาของประเทศไทย สัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ
มูลค่าการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย 

 
ตารางที่ 17 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของ สศส. 

ประเภท รายการข้อมูล 
ข้อมูลสถิติ มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย 

แรงงานสร้างสรรค์ของไทย 
สัดส่วนมูลคา่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมดต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
มูลค่าการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย 

ที่มา: https://www.cea.or.th/ 
 

8.3.3 การจัดเก็บข้อมูลของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
หอศิลป์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ได้มีการร่วมมือกับทางคณะกรรมการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 จึงมีการเปิดหอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งอยู่ ณ 
สี่แยกปทุมวันจุดประสงค์หลักคือต้องการเผยแพร่งานศิลปะและท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ ายขึ้นผ่าน
นิทรรศการทั้งด้านดนตรี ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ของทางหอศิลป์ นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้เป็นศูนย์
รวมส าหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อท ากิจกรรมด้านศิลปะที่ได้มีการจัดขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็น
ความส าคัญของศิลปะว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนจิตใจของผู้คน พร้อมทั้งยังเป็นหนึ่งในกระบวนการ
สร้างสรรค์ที่สามารถท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนอีกด้วย ทั้งนี้ทางหน่วยงานมี  
การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 60 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในอนาคตและหากผู้สนใจศึ กษาข้อมูล
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bacc.or.th/ 
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รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 เนื่องจากทางหอศิลป์ต้องการเป็นพื้นที่กลางในการรวมตัวส าหรับทุกคนที่สนใจงานศิลปะจึงมีการร่วมมือกับ
ทางศิลปินและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้ามาจัดแสดงผลงานและรังสรรค์นิทรรศการ ด้วยสถานที่จัดงานอยู่ใจกลางเมือง
ท าให้สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างหลากหลาย หอศิลป์จึงได้กลายเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ชมงานศิลปะ
ในทางเดียวกัน  ดังนั้นทางหน่วยงานได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของการแสดงบนหน้า เว็บไซต์ (.HTML) และ 
การแสดงรูปภาพ (.JPG) เพื่อท าให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจได้มากข้ึนเก่ียวกับเนื้อหาและข้อมูล 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดของข้อมูลจะไม่ได้มีความละเอียดสูงนักจะเป็นเพียงการอธิบายรายการข้อมูลหน้าเว็บไซต์โดยใช้
รูปภาพประกอบเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลในอดีตเอาไว้ในฐานข้อมูลและมีการ
เผยแพร่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงมีการเน้นไปที่การแสดงข้อมูลในเชิงรูปภาพซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้
ผู้เข้ามาศึกษาเข้าใจงานศิลปะได้มากข้ึน จากการศึกษาสามารถน ามาสรุปกลุ่มข้อมูลได้ทั้งหมด 2 กลุ่มได้แก่ 

1. องค์ความรู ้
2. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

โดยแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันซึ่งสามารถน ามาอธิบายรายละเอียดดังนี้ 
 

1. องค์ความรู ้
ในฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ของทางหน่วยงานได้มีการจัดเก็บข้อมูลในด้านของกิจกรรมและนิทรรศการที่ได้

จัดขึ้นโดยในสาขาทัศนศิลป์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ “พีเพิ่ลส์ แกลเลอรี่” มีการรวบรวมผลงานรูปภาพต่างๆ เอาไว้
ด้วยกัน ทั้งนี้รูปแบบของการแสดงข้อมูลได้มีการจัดแสดงในเชิงของการอธิบายรายการข้อมูลพอสังเขปและหาก
ต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ทางหอศิลป์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 
ตารางที่ 18 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมการแสดงของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 

พีเพิ่ลส ์แกลเลอรี่ 
 

จินตภาพใหม่สู่จิตรกรรมไทย (ดุนโลหะ) • วัน/เวลา การจัดแสดงงาน 

• รายละเอียดผลงาน 

• ภาพตัวอย่าง 

สุนทรียะประวัติ 

SELF ON VIRTUAL SPACE 

ที่มา: https://www.bacc.or.th/ 

  

https://www.bacc.or.th/
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2. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
ทางหน่วยงานมีการเผยแพร่และเพิ่มข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจ าโดยเนื้อหาข่าวสารจะเป็นกิจกรรมภายใน

และนิทรรศการต่างๆ เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การประกาศรางวัล EARLY YEARS PROJECT #5 
by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change) นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม” 
และ การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของทาง
หน่วยงานอีกด้วย อาทิ โครงการสนับสนุนพื้นที่การแสดงส าหรับศิลปินสาขาศิลปะ โดยหอศิลปกรุ งเทพฯ ช่องทาง 
การเข้าถึงข้อมูลจะไม่ได้มีเพียงหน้าเว็บไซต์เท่านั้นเพราะยังมีการใช้ช่องทาง Facebook Page, YouTube และ 
Instragram อีกด้วย  

 
8.3.4 การจัดเก็บข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 

พิพิธภัณฑ์ไทยร่วมสมัยเป็นของคุณ บุญชัย เบญจรงคกุล โดยต้องการเปิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวและเชิดชูเกียรติแก่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย) โดยผลงานที่เก็บรวบรวม
ในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บสะสมของคุณ บุญชัยเอง นอกจากนี้การเก็บงานศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะไทย
ดั้งเดิม เนื่องจากคุณบุญชัยเห็นว่าศิลปะและพระพุทธศาสนาได้มีการประยุกต์เข้ารวมกันมาเป็นเวลานานแล้ว จึงมี
ความชอบในงานพุทธศิลป์ นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้ผู้สนใจศิลปะด้านนี้สามารถเข้ามาศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ
แขนงนี้ให้ยังคงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ทางคุณบุญชัยยังมีความสนใจงานศิลปะแขนงอ่ืนๆ เช่นกัน ดังนั้นจะมีการจัดเก็บศิลปะ
ร่วมสมัยปะปนอยู่ด้วย จากความชื่นชอบส่วนตัวและความต้องการเผยแพร่งานศิลปะจึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไทยร่วมสมัยที่เปิดให้คนนอกเข้าเยี่ยมชมอีกด้วย ส าหรับผู้ที่สนใจต้องการความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ 
https://mocabangkok.com/th/ 

 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 
 ทางพิพิธภัณฑ์มีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์งานศิลปะไทยดั้งเดิมและร่วมสมัยโดยเปิดให้คนนอกสามารถเข้า
เยี่ยมชมงานศิลปะที่คุณบุญชัยได้ท าการสะสมเอาไว้ ดังนั้นรูปแบบการจัดแสดงข้อมูลจะเป็นการอธิบายพอสังเขปบน
หน้าเว็บไซต์ (.HTML) พร้อมกับรูปภาพ (.JPG) จะไม่มีการเขียนรายงานหรืออธิบายเชิงลึก เนื่องจากทางหน่วยงาน
ไม่ได้ท างานในเชิงค้นคว้าและวิจัยจะเป็นเพียงการอธิบายรูปภาพ ลักษณะ วัสดุ และศิลปินที่เป็นคนจัดท าเท่านั้นโดย
ที่หากผู้เข้าเยี่ยมชมสนใจข้อมูลเชิงลึกสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 

ทางหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท โดยมีการน าข้อมูลมาจัดกลุ่มภายในหน้าเว็บไซต์ของ
ตนเอง โดยข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีรายละเอียดไม่มากนัก จะเป็นการอธิบายให้เข้าใจในระดับหนึ่ง จากการศึกษาฐานข้อมูล
ของทางหน่วยงานพบว่า ที่ปรึกษาสามารถน าข้อมูลมาจัดกลุ่มได้ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก ่

1. บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. งานศิลปะ 
3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

โดยแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันซึ่งสามารถน ามาอธิบายรายละเอียดดังนี้ 
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1. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับข้อมูลส่วนตัวของศิลปิน ทางหน่วยงานได้มีการจัดเก็บรายนามศิลปินที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์เอาไว้ โดยที่มีการจัดเรียงรายนามตามตัวอักษรของชื่อจริง โดยทางหน่วยงานมีการจัดเก็บประวัติส่วนตัว 
การศึกษา ผลงานที่เคยจัดแสดง รางวัลที่ได้รับและพร้อมกับรูปภาพตัวอย่างผลงานเพื่อให้เข้าใจแนวทางการท างาน
ของศิลปินมากข้ึน ทั้งนี้จากการศึกษาสามารถน าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 19 รายละเอียดศิลปินในอุตสาหกรรมทัศนศิลปข์องพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
ศิลปิน อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ • ประวัติส่วนตัวศิลปิน 

• การศึกษา 

• ผลงานท่ีเคยจัดแสดง 

• รางวัลที่เคยได้รับ 

• ตัวอย่างรูปภาพผลงาน 

ทินกร กาษรสุวรรณ 
วุฒิกร คงคา 

ที่มา: https://mocabangkok.com/th/ 
 

2. งานศิลปะ 
ส าหรับงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทางพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดเก็บผลงานเอาไว้โดยมีการจ าแนกประเภทอยู่

หลากหลายรูปแบบ เช่น จ าแนกตามประเภทของงานทัศนศิลป์ระหว่างภาพพิมพ์และประติมากรรมโดยมีการน า
ผลงานที่อยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าวมาใส่ข้อมูลไว้ พร้อมกับบอกรายละเอียดงานศิลป์ ศิลปิน ราคา ภาพตัวอย่างผลงาน 
และช่องทางการส่งเนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดให้มีการซื้อภาพต่างๆ ภายในด้วย นอกจากนี้ภายในฐานข้อมูลยังมี
การจัดเก็บข้อมูลที่มีการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น 3D museum Thailand ที่มีการจัดเก็บรูปภาพสามมิติพร้อม
กับรายละเอียดงานต่างๆ ส าหรับผู้ที่สนใจรูปภาพโดยเฉพาะในฐานข้อมูลมีการจัดเก็บคอล เลคชั่นรูปภาพและงานที่
เคยจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เอาไว้ด้วย 

 
ตารางที่ 20 รายละเอียดงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศลิปะไทยร่วมสมัย 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
Prints Hornbill Paper Print – Chutchai 

Saithong 
• รายละเอียดงานศลิป ์

• ศิลปินผู้จดัท า 

• ขนาด 

• ช่องทางการส่ง  

• ราคา  

King Bhumibol Adulyadej 3 – 
Sathit Thimwatbunthonge 
Print On Canvas Dancing (AP 2/2) 

Fine Art & Sculpture Father & Son and Mother & Son 
Limited Edition (AP 1/2) 
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ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
Sculpture : The Hero (Green) – 
Rearngsak  

• ภาพตัวอย่างผลงาน 

Plaingam – Natpaphat Maothong  
3D museum Thailand ซุ้มปูนปั้นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์ 

อวโลกิเตศวร 
• วัสดุ  

• ยุคสมยั  

• แบบศิลปะ (Art style) 

• เทคนิค  

• ลิขสิทธิ ์ 

• สถานท่ีตั้ง 

ช้างประดับฐานเจดีย์ประธาน 
เศียรปูนปั้น 

Photo Collections Sylvie Blum • รายละเอียดงานศิลป์  

• เรื่องราว  

• ผู้จัดงาน/ ศิลปิน  

• ภาพตัวอย่างผลงาน 

Great Temples 
C.S. Wong 

Temporary Exhibition On View Exhibition Sylvie Blum : Naked Beauty 
The exhibition "Raining" by Nino Sarabutra 

Past Exhibitions The exhibition “Energy Diary 02” 
The exhibition "MØDVLXXR" 
The exhibition "Rendezvous: สังสรรค์ศิลป์" 

ที่มา: https://mocabangkok.com/th/ 
 

3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวสารเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงกว้าง ทางหน่วยงานมีการเลือกใช้ช่องทาง Facebook Page เป็นช่องทางหลักใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมจัดแสดงใหม่ๆ ทั้งนี้หากเข้าค้นหาข่าวสารใน
เว็บไซต์จะเป็นเพียงการให้สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข่าวสารเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการเข้าถึงข่าวสารจะต้องใช้ 
Facebook Page ของพิพิธภัณฑ์เพียงทางเดียว 
  

https://mocabangkok.com/th/
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8.3.5 การจัดเก็บข้อมูลของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของทางมหาวิทยาลัยสารคามที่ถูกจัดตัง้

ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ศึกษา และวิจัยงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทางหน่วยงานตอนนี้ได้เป็นศูนย์รวมของ
อุตสาหกรรมศิลปกรรมศาสตร์ของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม หรือ กลุ่ม 
CLMV โดยมีจุดมุ่งหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาเพื่อสานต่อความตั้งใจเหล่านี้อีกด้วย ดังนั้นทางหน่วยงานจึงมีการเก็บ
ข้อมูลรวบรวมเอาไว้ และผู้ ที่ ต้ องการ เข้ า ไปศึ กษาสามารถ เข้ าถึ ง ได้ จาก เว็บ ไซต์ ของทางหน่วยงาน 
https://fineart.msu.ac.th/th/ 
 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 เนื่องจากทางหน่วยงานต้องการจะพัฒนาและสืบทอดองค์ความรู้ทางศิลปกรรมจึงมีการเก็บข้อมูลเป็นของ
ตนเองเพื่อน าไปต่อยอดในอนาคตรวมถึงเป็นองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่จะจบไปเป็นบุคลากรที่รังสรรค์ผลงานใน
อนาคต ดังนั้นทางหน่วยงานจึงมีการเก็บข้อมูลไว้อย่างมากมายหลากหลายส่ งผลให้เกิดการเก็บข้อมูลหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ สไลด์ข้อมูล (.PPT) รูปภาพ (.JPG) และไฟล์หนังสือต่างๆ ในรูปแบบของ .DOCX,  .PDF และ 
การแสดงผลเบื้องต้นในรูปแบบ .HTML โดยที่ข้อมูลเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ทุกคนไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นศึกษา
เท่านั้น 
 
รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทางหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดและมีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน โดยนอกจากจัดหมวดหมู่
สาขาขององค์ความรู้ด้านศิลปกรรมแล้ว ได้มีการใช้รายนามอาจารย์และผู้เขียนบทความเป็นปัจจัยในการแบ่งข้อมูล
อีกด้วยท าให้สามารถเข้าถึงทั้งองค์ความรู้และรายนามของผู้ที่เชี่ยวชาญด้านงานศิลปกรรมซึ่งหลังจากการศึกษา
ฐานข้อมูลสามารถน ามาสรุปเป็นหมวดหมู่ของข้อมูลได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม 

1. บุคลากรและหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 
2. องค์ความรู ้
3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
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โดยข้อมูลแต่ละประเภทจะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน อธิบายรายละเอียดดังนี้ 
1. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายนามของผู้เชี่ยวชาญและศิลปินทัศนศิลป์ได้มีการจัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลการเรียน  
การสอนของทางมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ช านาญและวิชาที่สอน 
ส าหรับผู้เข้ามาศึกษาสามารถดาวน์โหลดเพื่อน าไปต่อยอดความรู้ในอนาคตได้ ทั้งนี้ข้อมูลของศิลปินละผู้เชี่ยวชาญจะ
ไม่มีการจ าแนกระหว่างประเภทเป็นการจ าแนกตามชื่อบุูคคลเท่านั้น 

 
ตารางที่ 21 รายละเอียดศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลปข์องคณะศิลปกรรม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
สาขาวิชาทัศนศิลป ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์ 

 
 

โครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ขั้นสงู 
การวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก 
ศิลปะภาพพิมพ์ 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา การจัดการอุตสาหการและการสรา้งสรรค์
งานศิลปกรรม 
ศิลปกรรมในบริบทวัฒนธรรมสังคมท้องถิ่น 
ศิลปกรรมในบริบทวัฒนธรรมสังคมท้องถิ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา ศิลปกรรมในบริบทวัฒนธรรมสังคมท้องถิ่น 
หอเกียรตยิศ
คณาจารย ์

 อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม 
• รางวัลที่ได ้

• รายละเอียดผลงาน 

ผศ.ประทีป สุธาทองไทย 
คุณสุรศักดิ์ แสนโหน่ง 

หอเกียรติยศนิสิต นายณกรณ์ ตั้งหลัก ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
• รายนามผู้ได้รางวัล 

• รางวัลที่ได ้

• รายละเอียดผลงาน 

นายบุญน า สาสุด 
นายวสันต์ สมนึก 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์ ปรีชา นวลนิม่ 
รองศาสตราจารย ์ ดร.ศภุชัย สิงหย์ะบุศย ์
รองศาสตราจารย์ บุญทัน เชษฐสรุาษฎร ์

ที่มา: https://fineart.msu.ac.th/th/ 
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2. องค์ความรู ้
ทางคณะได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบเดียวกับศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมคือได้มี  

การจ าแนกในสาขาทัศนศิลป์โดยมีการแบ่งตามวิชาที่ได้มีการเปิดสอน เช่น ศิลปะเบื้องต้น 1 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย
และการบริหารจัดการทางศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้การค้นคว้าวิจัยของทางคณะทั้งหมดได้ถูกรวบรวมออกมาเป็น
ตารางที่จัดท าโดยทางคณะเองซึ่งได้ถูกแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด 4 หมวดหมู่ ได้แก่ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความ
วิจัย/สร้างสรรค์/วิชาการและหนังสือต าราดังตาราง 

 
ตารางที่ 22 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
สื่อการเรียนการสอนของ
ระดับปริญญาตรี 

ศิลปะเบื้องต้น 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์ 
อาจารยส์ันติ สิงหส์ ุ

วาดเส้น 1 อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงหย์ะบุศย ์

ปริญญาโท สาขาวิชา
ทัศนศิลป ์

การสร้างสรรค์ทัศนศลิป์ขั้นสูง 2 รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร ์
ทดลองสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ขั้นสูง 2 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าธิต เทศนา 
การสร้างสรรค์ทัศนศลิป์ขั้นสูง 1 รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสรุาษฎร ์

ปริญญาโท สาขาการวิจัย
และสร้างสรรค์ศิลปกรรม 

ศิลปกรรมศาสตร์ไทยและสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาคม เสง่ียมวิบูล 
การบริหารจัดการทางศิลปกรรม
ศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ ์โรจน์เขษมศรี 

สั มมนาการวิ จั ยและสร้ า งสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล 
อาจารย์ ดร.เมตตา ศริิสุข 

ปริญญาเอก สาขาการวิจัย
และสร้างสรรค์ศลิปกรรม 

วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทาง
ศิลปกรรมศาสตร์ขั้นสูง  

รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภชัย สิงหย์ะบุศย ์ 

สัมมนาการวิจัยและสร้างสรรคส์ห
วิทยาศิลปกรรมศาสตร ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล 

สัมมนาสุนทรียศาสตร ์และศิลป
วิจารณ์ เพื่อการวิจัยและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภชัย สิงหย์ะบุศย ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสง่ียมวิบูล 

งานค้นคว้าและวิจัย งานวิจัย 2559: เส็งสนั่น 
2559: มองย้อนอดีต (Retro mode) 
2560: In Memory of HM on First Trip to 
Isan,1955  

งานสร้างสรรค์ 2560: Black Color 2017, Red Color 2017 
2560: Red Color 2017 , Black Color 2017  
2559: color Field 1/2016  

https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0154
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0216
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0056
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0056


รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
185 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
บทความวิจัย/ สร้างสรรค์/วิชาการ 2559: Walking from the "Head to Tail of 

Town" : the Political Identities and Social 
Memories  
2558: การเดินหัวเมืองหางเมือง : การเมือง
เรื่องอัตลักษณ์และความทรงจ าทางสังคมของหลวง
พระบางเมืองมรดกโลก 

หนังสือ/ต ารา 2537: ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตในประเทศไทย  
2543: สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป ์ 
2546: ทัศนศิลป์ปริทัศน ์

ที่มา: https://fineart.msu.ac.th/th/ 
 

3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากเพื่อท าให้ผู้สนใจ

อุตสาหกรรมนี้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทางคณะจึงมีระบบการประกาศข่าวสารโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์อย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งได้มีการจ าแนกข่าวสารเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ ส าหรับนิสิต กิจกรรม และทุนการศึกษา/วิจัย ท าให้
ผู้สนใจสามารถเข้ารับข่าวสารตามประเภทที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ยังมีการประกาศข่าวสารภายในของทางคณะ
อีกด้วย ส าหรับช่องทางอื่นในการรับข่าวสารทางคณะจะมีการใช้ Facebook Page เพื่อกระจายข่าวสารอีกด้วย 
 
8.3.6 การจัดเก็บข้อมูลของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พยายามอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานจึงได้พัฒนาออกมาเป็นโครงการศูนย์
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานที่ดูแลโดยคณะศึกษาศาสตร์และได้เปลี่ยนเป็นศูนยว์ัฒนธรรมในเวลาต่อมา ปัจจุบันนี้ทาง
ศูนย์วัฒนธรรมได้ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเปิดให้ทั้งนักศึกษาและคนภายนอกเข้าชมได้ จุดมุ่งหมาย
หลักของทางศูนย์วัฒนธรรมคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงเผยแพร่และส่งต่อให้เด็กรุ่นใหม่ผ่าน
การบูรณาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีกระบวนการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ท าการวิจัยและสร้างเครือข่ายขึ้นมา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ทางหน่วยงานได้มีการจัดเก็บที่  
https://cac.kku.ac.th 
 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ ของฐานข้อมูลศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ด้วยความต้องการที่จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญเอาไว้ด้วยกัน
ส่งผลให้ฐานข้อมูลของทางศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างมากมายและ
หลากหลาย ซึ่งมีการแสดงผลในรูปแบบของ .HTML เป็นหลักหรือการอธิบายบนหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงผลในรูปแบบ .PDF ซึ่งเป็นในเชิงของบทความและรายงานต่างๆ และทางหน่วยงานไดู้เล็งเห็นความส าคัญของ
สื่อจึงมีการแสดงผลในรูปแบบของ .MP4 เพื่อท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ดีและง่ายขึ้น รวมถึงการแสดงในรูปแบบรูปภาพ 
หรือ .JPG อีกด้วย 

https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0089
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0089
https://fineart.msu.ac.th/research/show_detail.php?ID=0089
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รายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทางศูนย์วัฒนธรรมได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงซึ่งมีทั้งรายละเอียดศิลปินและผู้เชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมนี้ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ทั่วไปด้านงานทัศนศิลป์ของภาคอีสานอีกด้วย หลังจากการศึกษา
ฐานข้อมูลอย่างละเอียดที่ปรึกษาสามารถน าข้อมูลมาสรุปได้ทั้งหมดโดยมีการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม 

1. บุคลากรและหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง 
2. องค์ความรู ้
3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 

 
โดยแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันซึ่งสามารถน ามาอธิบายรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับข้อมูลของศิลปินในฐานข้อมูลของศูนย์วัฒนธรรมได้มีการจ าแนกหมวดหมู่เอาไว้อย่างชัดเจนภายใน

หมวดหมู่ศิลปินแห่งชาติ ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นเพียงข้อมูลของศิลปวัฒนธรรมอีสานเท่านั้นจะไม่มีศิลปวัฒนธรรม
อ่ืนเข้ามาปะปน ส าหรับข้อมูลศิลปินแต่ละคนจะมีการจัดเก็บผลงานที่มีการแสดงผลในรูปแบบบของไฟล์เสียงและ
วิดีโอเอาไว้ท าให้ผู้เข้าศึกษาสามารถเข้าใจและแยกความแตกต่างของศิลปินหลากหลายท่านได้ชัดเจนมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการระบุ ประวัติส่วนตัว อาชีพปัจจุบัน สังกัดเอาไว้อย่างละเอียด 

 
ตารางที่ 23 รายละเอียดศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทัศนศิลปข์องศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
ศิลปินมรดกอีสาน ปี 2548 - 2563 สาขาทัศนศิลป ์ สมยศ ไตรเสนยี์  

ป่วน เจียวทอง  
พีระพงษ์ ดวงแก้ว 

ที่มา: https://cac.kku.ac.th/ 
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2. องค์ความรู ้
ทางศูนย์วัฒนธรรมได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของทางภาคอีสานเอาไว้ ดังนั้ นข้อมูลงาน

ทัศนศิลป์ต่างๆ จะเป็นการมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมของชาวอีสานเท่านั้น การเก็บข้อมูลได้มีการแบ่งหัวข้อ
เอาไว้ได้แก่ ฐานข้อมูลพระพุทธรูปไม้อีสาน วัดในอีสาน สถาปัตยกรรมอีสาน จิตรกรรมอีสาน ประติมากรรมอีสาน
และบทความ นอกจากนี้ในแต่ละหมวดหมู่ได้มีการจ าแนกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 

  
ตารางที่ 24 รายละเอียดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเภท รายการข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
ฐานข้อมูลพระพุทธรูปไม้อสีาน ความเป็นมาของพระไม้ในภาคอีสาน  

คติความเช่ือในการสร้างพระไมภ้าคอีสาน 
รูปแบบพระไม้ในภาคอีสาน 
พระไมป้างต่างๆที่พบในภาคอสีาน ปางมารวิชัย 

ปางสมาธิราบหรือปางตรัสรู ้
ปางพิจารณาชราธรรม 

วัดในอีสาน กาฬสินธุ ์ วัดอุดมประชาราษฎร ์
วัดกลางโคกค้อ 
วัดกกต้องกุดหว้า 

ขอนแก่น วัดสระทอง 
วัดสระบัวแก้ว 
วัดมัชฌิมวิทยาราม  

มหาสารคาม วัดโพธาราม  
วัดป่าเลไลย ์
วัดยางทวงวราราม(วัดบา้นยาง)  

สถาปัตยกรรมอสีาน   
จิตรกรรมอสีาน 
ประตมิากรรมอีสาน 
บทความ ศิลปะอาร์ต นู โว (Art Nouveau) ในดินแดน

นกออก 
 

ฉากอิโรติกบนผนังสิมคณุค่าที่มากกว่า
กามารมณ ์
ครุฑในศิลปะจาม ยุคสมยับิญดิ่น 

ที่มา: https://cac.kku.ac.th/ 
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3. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม ข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้มีการอัปโหลดอยู่ตลอดเวลาโดยมีการกระจายข่าวสาร

ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ในหัวข้อ ข่าวศูนย์วัฒนธรรม โดยในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยข่าวกิจกรรม นิทรรศการ  
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ทั้งภายในโครงสร้างของศูนย์วัฒนธรรมเองด้วย เช่น ร่วมสร้างก าลังใจฝ่าภาวะโควิดกับ
นิทรรศการที่ทุกท่านสามารถเป็นส่วนส าคัญใน “วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด” บูรณาการศิลปะร่วมสมัยเปิดพื้นที่เรียนรู้สู่
งานสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรมร่วมทดสอบระบบใช้งานการปฏิบัติงานทางไกลด้วย Google Hangout ซึ่ง
หลังจากกิจกรรมเหล่านี้ได้จบไปแล้วได้มีการประมวลภาพกิจกรรมเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน
แล้วยังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Facebook Page Twitter และ YouTube เพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่สามารถเลือก
ช่องทางที่เหมาะสมกับตนเองได้  
 
8.3.7 สรุปรายละเอียดแผนผังฐานขอ้มูลทัศนศิลป์และรายละเอียดหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บ 

จากการศึกษาทั้ง 8 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลด้านทัศนศิลป์ ทางที่ปรึกษาได้มีการน าข้อมูลทั้งหมดมา
สรุปและจัดกลุ่มทั้งหมดโดยได้มีการจ าแนกเป็นกลุ่มย่อย โดยจากการศึกษาทั้งหมดพบว่าทุกหน่วยงานมีการจัดเก็บ
องค์ความรู้แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานรวมถึงมีวิธีน าเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันจึงสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 

 
1. สรุปรายละเอียดฐานข้อมูลทัศนศิลป์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้พบข้อมูลหลากหลาย โดย
สามารถน ามาสรุปเป็นหัวข้อได้ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลงานด้านทัศนศิลป์ 
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติ ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บประเภทข้อมูล
แตกต่างกันออกไปในด้านเนื้อหาข้อมูล โดยสังเกตได้ว่าข้อมูลด้านศิลปินและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมีการเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยมีการจัดเก็บรายนามศิลปินเรียงตาม
ตัวอักษรชื่อ ขณะที่หน่วยงานอ่ืนๆ มีการจัดกลุ่มของศิลปินในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยมีความเป็นไปได้ที่ทั้ง
รายชื่อในแต่ละกลุ่มมีความทับซ้อนกันและถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มที่ต่างกัน  โดยจากการศึกษายังพบว่า แม้หลาย
หน่วยงานที่น าเสนอไปนั้นจะมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ร่วมกัน แต่ฐานข้อมูลของหน่วยงาน
เหล่านี้ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างกัน เนื่องจากไม่มีการน าเสนอข้อมูลหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อศึกษา
กรณีศึกษาฐานข้อมูลจากต่างประเทศในส่วนถัดไป จะพบว่าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้นเป็นพื้นฐาน
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
นอกจากนี้องค์ความรู้ด้านงานทัศนศิลป์แสดงยังถูกกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจัดรูปแบบ  

การค้นหาข้อมูลที่เข้าถึงได้ยากและซับซ้อนต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน โดยที่จะแตกต่างกันออกไปส าหรับหน่วยงาน
ที่เป็นเชิงมหาวิทยาลัยจะเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเป็นการจัดเก็บ
องค์ความรู้แขนงต่างๆ ในเชิงภาพรวม ส าหรับข้อมูลสถิติจะสังเกตได้ว่าจากหน่วยงานทั้งหมดมีเพียงส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีการจัดเก็บซึ่งแท้จริงแล้วเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างมาก จากข้อมูลข้างต้นสามารถน ามา
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ภาพที ่52 สรุปรายละเอียดข้อมลูสาขาทัศนศลิป์ในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

2. สรุปรูปแบบการแสดงข้อมูลด้านอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศไทย 
รูปแบบข้อมูลนั้นเป็นตัวชี้วัดความละเอียดและความสามารถในการน าข้อมูลไปใช้ได้อีกด้วย ดังนั้นทางที่

ปรึกษาจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของรูปแบบข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ทั้งนี้หลังจากการค้นคว้าข้อมูลทั้งหมดสามารถน ามา
จัดกลุ่มและสรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง ซึ่งจะเห็นว่าฐานข้อมูลส่วนมากเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของ .HTML หรือ
การอธิบายบนหน้าเว็บไซต์พอสังเขปจะไม่มีการลงรายละเอียดเชิงลึก ขณะเดียวกันในบางหน่วยงานจะมีการเก็บ
ข้อมูลในเชิง .PDF โดยจะเป็นในรูปแบบของหนังสือและรายงานซึ่งจะมีรายละเอียดอธิบายที่สามารถน าไปต่อยอดทาง
วิชาการได้ นอกจากนี้หน่วยงานส่วนมากได้มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์วิดีโอหรือเพลง (.MP4) ท าให้ผู้เข้ามาศึกษา
สามารถเข้าใจรายละเอียดและเห็นตัวอย่างมากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 53 สรุปรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสาขาทัศนศลิป์ในแต่ละหน่วยงานของประเทศไทย 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

Press & PR             

               

         

                         
                         

                  
        

            
                  

              
                  

                  
             

•               
•           
•                      

•              
•                    
•                   

•       
•                          
•                 

•                 
•        
•             

•               •         
•               

           
• 3D Museum Thailand

•                    
•       

•                    
         

•                          
        

•              

•                      
        

•                        
        

•               
•       

•                       
                 

•                   

•                          
•                     

                  

•                         
•                       

      

•                 
                  

•                 
       

       /         

                   

                      
        

      

• Exhibitions & Events

• PR Exhibition 
•                 
•               

Press & PR             

               

         

                         
                         

                  
        

            
                  

                  
             

       /         

                   

                      
        

      



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
190 

 จากข้อมูลข้างต้น ท าให้เข้าใจสถานการณ์ของข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 8 หน่วยงาน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการจัดเก็บมักจะเป็นข้อมูลองค์ความรู้ และข้อมูลศิลปินเป็นหลัก แต่ยังไม่มี
ข้อมูลในรูปแบบแบบอ่ืนๆ มากนัก เช่น ข้อมูลสถิติ ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์กับการออกแบบฐานข้อมูลของ
อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยต่อไป จึงควรมีการสนับสนุนให้มีการรวบรวม และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ มาก
ขึ้นต่อไป 
 
8.4 กรณีศึกษาด้านฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 

เมื่อได้เข้าใจลักษณะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย ที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลกรณีศึกษาด้านฐานข้อมูลของ
ต่างประเทศ ว่าในแต่ละประเทศนั้น มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร มีรายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึง
รูปแบบวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบ หรือแนวทางที่จะน ามา
ปรับใช้กับกระบวนการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยต่อไป 

 

 
ภาพที่ 54 เกณฑ์การคัดเลือกกรณีศึกษาแบบจากต่างประเทศ 

 
ในการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์จากกรณีศึกษาประเทศต้นแบบ ที่ปรึกษาได้ก าหนด

เกณฑ์การพิจารณาประเทศต้นแบบเพื่อการศึกษาในโครงการนี ้ดังนี้ 
 การเป็นประเทศที่มีหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมและฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 
 การจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในประเทศต้นแบบมีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ การศึกษา หรือการต่อยอดทางธุรกิจ 
 รูปแบบของฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศต้นแบบมีความนา่สนใจในรูปแบบและเนื้อหา

ที่ท าการน าเสนอ ผู้ใช้สามารถท าการสืบค้นข้อมูลได้ง่าย  
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จากเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศกรณีศึกษาด้านฐานข้อมูลในข้างต้น จึงได้ประเทศที่จะท าการศึกษาเป็น
กรณีตัวอย่างด้านการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ 2 ประเทศ คือ หราชอาณาจักร และไต้หวัน ซึ่งล าดับ
ถัดไป จะเป็นการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละประเทศ ดังนี้ 

 
8.4.1 กรณีศึกษาฐานข้อมูลสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรมีอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก โดยเป็นแหล่งงานศิลปะที่มี
ความหลากหลาย ทั้งงานคลาสสิค งานสมัยใหม่ และงานร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิภัณฑ์และแกลเลอรี่ที่มี
ชื่อเสียงและมีจ านวนผู้เข้าชมมากติดอันดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมทัศน์ศิลป์นั้นถือเป็นหนึ่งในสาขาหลัก
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลัก คือ Department for 
Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) 

 

 
ภาพที่ 55 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลปข์องสหราชอาณาจกัร 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานข้างต้น 
 
  

Arts Council England: ACE

                   : https://www.artscouncil.org.uk/

                                    Department for Digital, Culture, Media & Sport 
(DCMS)                                                                        

The Contemporary Visual Arts Network: CVAN

                   : https:// www.cvan.art/

                                                                                   
                                                                                   
             9                  
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สหราชอาณาจักรมีหน่วยงานที่ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ประกอบด้วย       
2 หน่ วยงานหลั ก  คื อ  1. Arts Council England และ  2. The Contemporary Visual Arts Network โดยมี
รายละเอียดของฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 

 การจัดเก็บข้อมูลทัศนศิลป์ของ Arts Council England 
Arts Council England (ACE) เป็นหน่วยงานภาครัฐอิสระ (non-departmental public body: NDPB) 

ภายใต้การก ากับดูและการสนับสนุนของ Department for Digital, Culture, Media and Sport ท าหน้าที่ส่งเสริม
ศิลปะ 3 สาขาหลักของอังกฤษ ได้แก่ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ และวรรณกรรม รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบการแจกจ่าย
เงินสนับสนุนจากกองทุนล็อตเตอรี่ (National Lottery) โดย ACE มีการน าเสนอข้อมูลด้านทัศนศิลป์ บนเว็บไซต์ 
https://www.artscouncil.org.uk/ 

 

 
ภาพที่ 56 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ของ Arts Council England 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Arts Council England และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  
  

Website Structure (in website)             website

1. About Us
• Strategy 2020-2030: Let’s Create
• Our organization
• Work with us
• Contact us

2. What We Do
• Developing creativity and culture
• Our investment
• Supporting arts, museum and libraries
• In your area

3. Guidance and resources: 
• Research and data
• Toolkits
• National Portfolio Organizations
• Music Education Hubs
• Advice and guidance library

4. Get funding
• National Lottery Project Grants
• Application portal
• Access support

5. Discussion and debate
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จากการค้นคว้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Arts Council England พบว่ามีรายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอ
หลากหลายประเภท โดยจะถูกจัดอยู่ใน 2 ส่วนหลัก คือ 1. What We Do ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน 
ทั้งหมดของ ACE และ 2. Guidance and resources ซึ่งรวบรวมข้อมูลงานส ารวจ วิจัย และสถิติ รวมถึงคู่มือให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านศิลปะ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลที่มีการน าเสนอแต่ละส่วน ดังนี้ 

 
1. What We Do 
ในส่วนนี้ เป็นการน าเสนอข้อมูลการด าเนินการทั้งหมดของ ACE ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดโครงการ 

เงินสนับสนุน รวมถึงข้อมูลหน่วยงานย่อยของ ACE ที่กระจายตัวด าเนินการอยู่ในแต่ละท้องถิ่น และเนื่องจาก ACE 
เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการพัฒนาศิลปะของประเทศอังกฤษ รายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอในส่วนนี้จึง เป็นประโยชน์
ในแง่ของการท าความเข้าใจภาพรวมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของอังกฤษ  

 
ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ หนึ่งในโครงการส าคัญที่มีการน าเสนอบนหน้าเว็บไซต์ของ ACE คือ 

Arts Council Collection ซึ่งเป็นการด าเนินการในรูปแบบ ‘พิพิธภัณฑ์ไร้ก าแพง (museum without walls)’ โดย 
ACE จะท าการซื้อผลงานจากศิลปินมาเก็บรักษาไว้ และไม่เพียงแต่ให้บริการเช่ายืมเพื่อน าไปจัดแสดงเพียงเท่านัน้ ทาง
ACE ยังได้มีการจัดท า Digital Collection เพื่อน าเสนอผลงานศิลปะเหล่านี้ออกสู่สายตาผู้ชมสาธารณะ โดยสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านลิงก์ที่เชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของ ACE 

 
บนหน้าเว็บไซต์ของ Arts Council Collection ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงงานศิลปะกว่า 8,000 ชิ้น จากศิลปิน

กว่า 2,000 คน โดยมีการแบ่งประเภทของงานศิลปะในคอลเลคชั่นตามปีที่ผลิต สื่อกลาง (medium) และธีมงาน
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา นอกจากนั้นยังมีการน าเสนอรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละชิ้นงานอย่างละเอียดและ
ครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อศิลปิน ค าอธิบายชิ้นงาน ขนาด สื่อกลางและวัสดุที่ใช้ในการผลิต  

 

 
ภาพที่ 57 ตัวอย่างการน าเสนองานศิลปะบนเว็บไซต์ Arts Council Collection 

ที่มา: เว็บไซต์ Arts Council Collection และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

•                    Arts Council Collection                                            
•                          collection                                3                                                                  
•                                                                                 Edition                 Credit Line                                            
•                                                                            
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2. Guidances and Resources 
การจัดท าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมถือเป็นหนึ่งในการด าเนินการที่ส าคัญของ ACE โดยนอกจาก

ทางหน่วยงานจะมีการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ไว้อย่างหลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบงานส ารวจ วิจัย และ
คู่มือให้ค าแนะน า ทางหน่วยงานยังได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดองค์ความรู้ที่เผยแพร่เหล่านี้เก็บไว้ได้ทั้งหมด 

ข้อมูลประเภทงานวิจัยและสถิติถือเป็นจุดเด่นส าคัญของฐานข้อมูล ACE เนื่องจากมีการน าเสนอข้อมูล
งานวิจัยและสถิติที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกๆ มิติของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเป็นมิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
สังคมและวัฒนธรรม โดยแม้ว่าจะมีการน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้ เหล่านี้เป็นจ านวนมาก แต่ก็มีการแบ่งประเภทไว้
อย่างชัดเจนท าให้สะดวกต่อการค้นหา โดย ACE ได้มีการจัดหมวดหมู่ของงานวิจัยไว้เป็นด้านๆ โดยมีรายละเอียดการ
แบ่งหมวดหมู่และตัวอย่างงานวิจัยที่เผยแพร่ ดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 58 การจัดกลุ่มงานวจิัยของ ACE และตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่ 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Arts Council England และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  
  

        :                              

Children and Young People Research

Community and Place

Diversity and Equality Research

                                           
• Arts Council England Rural evidence and data review 
• Arts and Communities Programme Report

                                                         
                                    
• Equality, Diversity and the Creative Case

1

3

4

Innovation and resilience

                                                                   
• Character Matters: Attitudes, behaviours and skills in the UK Museum 

Workforce 

5

                                           
• Cultural Education Portal 
• Culture, Sport and Wellbeing Youth Survey

Consultations

                                           ACE      
• Collective response to ‘A review of the Arts Council Collection, British 

Council Collection and Government Art Collection’

2

Our Impacts

Stakeholder Focus

Participation and Attendance

                                                        
• The Power of Art. Visual arts: evidence of impact 
• Contribution of the arts and culture industry to the UK economy 
• Exploring the role of arts and culture in the creative industries

                                                      
                ACE      
• Arts Council England Stakeholder Focus Research

                                                          
• The Taking Part Survey 
• Engagement in arts and culture dashboard

6

7

8

Values of Arts and Culture

                                                           
• The value of arts and culture to people and society
• Cultural activities, artforms and wellbeing 

9
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นอกจากนั้น ACE ยังมีรูปแบบการน าเสนอข้อมูลงานวิจัยและสถิติที่มีความน่าสนใจ โดยบางงานวิจัยจะมีการจัดท า
สรุปผลการศึกษาแบบย่ออยู่ในรูปแบบ Infographic ซึ่งมีความสวยงาม เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ส าหรับคนทุก
กลุ่ม ไม่จ ากัดอยู่แค่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเท่านั้น อีกหนึ่งรูปแบบการน าเสนอข้อมูลสถิติที่
น่าสนใจคือการจัดท า Dashboard ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลจ านวนมากให้เห็นภาพรวมในหน้าเดียว และมีลักษณะ 
interactive กล่าวคือผู้ค้นหาสามารถเลือกเจาะลึกในรายละเอียดที่ตนเองสนใจได้อีกด้วย ดังตัวอย่างการน าเสนอสถติิ
การมีส่วนรว่มด้านศิลปวัฒนธรรมของประชากรอังกฤษในแผนภาพด้านล่างนี้ 

 

 
ภาพที่ 59 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบ Dashboard 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Arts Council England และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
  

        :                                                                             

                                          
                                           
                                           
                                      

• Engagement in Arts and Culture        
                               
                                    
                                          /
                                      
        

•                                   
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 การจัดเก็บข้อมูลทัศนศิลป์ของ The Contemporary Visual Arts Network 
The Contemporary Visual Arts Network (CVAN) เป็นเครือข่ายระดับชาติของกลุ่มผู้ประกอบการ

ทัศนศิลป์ร่วมสมัยที่เกิดจากการประสานงานของ 11 กลุ่มใน 9 ภูมิภาคของอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทัศน์ศิลป์ร่วมสมัย ผ่านการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนแสดง
ความต้องการและรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก โดย CVAN มีการน าเสนอข้อมูลด้านทัศนศิลป์ บนเว็บไซต์ 
http://www.cvan.art/ 

 

 
ภาพที่ 60 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ของ The Contemporary Visual Arts Network 

ที่มา: เว็บไซต์ของ The Contemporary Visual Arts Network และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 จากการค้นคว้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของ The Contemporary Visual Arts Network พบว่ามีรายละเอียด
ข้อมูลที่น าเสนอหลากหลายประเภท โดยจะถูกจัดอยู่ในหมวด ‘Resources’ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ       
1. Resources & Toolkits ที่รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการด้านทัศนศิลป์โดยเฉพาะ 
และ 2. Discover! Creative Careers ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลอาชีพในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดยจะมีรายละเอียดของ
ข้อมูลที่มีการน าเสนอแต่ละส่วน ดังนี้ 
 

1. Resource & Toolkits 
The Contemporary Visual Arts Network ได้รวบรวมและน าเสนอข้อมูลประเภทองค์ความรู้ที่ เป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการด้านทัศนศิลป์ ทั้งที่เป็นงานส ารวจ วิจัย และคู่มือให้ค าแนะน าต่างๆ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่
ความหลากหลายของข้อมูล องค์ความรู้ที่น าเสนอในส่วนนี้ มีทั้งที่หน่วยงานจัดท าขึ้นเอง ให้การสนับสนุนหน่วยงาน
อ่ืนในการจัดท า และยังมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ของหน่วยงานอ่ืน ตัวอย่างเช่น ACE Resources อีกด้วย 
  

Database Structure (in website)             website

1. Home
2. Activity 

• Consultations
• Partnerships & Collaboration
• Previous events
• In your areas

3. Events
• Calendar
• Submit an event

4. Resources 
• Resources & Toolkits
• Discover! Creative Careers

5. About
6. News
7. Opportunities

• All opportunities
• Network Opportunities
• Submit an opportunity

8. Director’s Blog
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ส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจนั้น จะยกตัวอย่างรายงาน ‘The Audiences for Visual Arts’ ซึ่ง 
CVAN ให้การสนับสนุนหน่วยงาน The Audience Agency ในการจัดท าแบบส ารวจวิจัยพฤติกรรมของผู้ชมงาน
ทัศนศิลป์ของอังกฤษ โดยรวบรวมข้อมูลจากองค์กรด้านทัศนศิลป์กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และจัดท าสรุปผล
การศึกษาในรูปแบบ infographic ซึ่งมีความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีบทวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมายหลัก (key target 
markets) และความท้าทายที่ส าคัญของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการส าหรับน าไปใช้ต่อยอด
พัฒนาชิ้นงานและการบริการให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ชม 

 

 
ภาพที่ 61 การน าเสนอผลการศึกษาในรายงาน The Audiences for Visual Arts 

ที่มา: เว็บไซต์ของ The Contemporary Visual Arts Network  
 

2. Discover! Creative Careers 
ในส่วนนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลอาชีพในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โดยข้อมูลอาชีพที่น าเสนอนั้นมีความ

หลากหลาย ครอบคลุมระบบนิเวศของอุตสาหกรรม และมีความทันสมัย ตัวอย่างอาชีพที่มีการน าเสนอ ได้แก่ ศิลปิน 
ภัณฑารักษ์ นักจัดการงานศิลปะ (Art Handler) ช่างศิลป์ (Art Technician) และนักเขียนหรือนักวิจารณ์ศิลปะ (Art 
Writer/Critic)  เป็นต้น โดยไม่เพียงน าเสนอข้อมูลภาพกว้างของอาชีพที่มีอยู่ในอุตสาหกรมทัศนศิลป์เท่านั้น แต่ยังให้
ข้อมูลรายอาชีพที่ค่อนข้างละเอียด ทั้งนิยาม ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ทักษะและคุณสมบัติที่จ าเป็น 
รวมทั้งให้ค าแนะน าการวางแผนการศึกษาและเส้นทางอาชีพ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่
สนใจประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

 
ข้อมูลอาชีพที่รวบรวมและน าเสนอโดย CVAN นั้นมีจุดเด่นคือ เป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่

ประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรม เนื่องจากสมาชิกของหน่วยงานประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลากหลายสาขา
อาชีพ ท าให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสอดคล้องกับความเป็นจริงในอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 62 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลอาชีพในอุตสาหกรรมทัศนศิลป ์

ที่มา: เว็บไซต์ของ The Contemporary Visual Arts Network และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลทัศนศิลป์ของสหราชอาณาจักร 
จากการน าเสนอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของ 

สหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบไปด้วย Arts Council England และ The Contemporary Visual Arts Network นัน้ 
จะเห็นได้ว่าทั้งสองหน่วยงาน มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ที่แตกต่างกัน ท าให้การน าเสนอข้อมูลของทั้ง
สองหน่วยงาน ย่อมแตกต่างไปตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่นกัน กล่าวคือ Arts Council England ท า
หน้าที่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในระดับประเทศ ข้อมูลที่น าเสนอส่วนใหญ่จึงเป็นข้อมูลในระดับมหภาค
หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวม ในขณะที่ The Contemporary Visual Arts Network เป็นการ
รวมตัวกันของทางฝั่งผู้ประกอบการ เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้อมูลที่น าเสนอจึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อตัวผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาในเชิงอาชีพ เป็นต้น 

 
ในภาพรวม ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีการน าเสนอข้างต้นค่อนข้างมีความหลากหลาย โดยเฉพาะข้อมูลเชิง

คุณภาพซึ่งมีการจัดท าและเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นจ านวนมากและครอบคลุมหลากหลายมิติของอุตสาหกรรม โดยมี
การแบ่งประเภทที่ชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการค้นหา นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ โดยมีแผนภาพ
สรุปรายละเอียดข้อมูลของสหราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ 
  

                                              
                                                       
                     

                             3                 
•                                                
•                             
•                        
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โครงสร้างฐานข้อมูลทัศนศิลป์ของหน่วยงานต่างๆ ของสหราชอาณาจักร 
 

 
ภาพที่ 63 รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลทัศนศิลปข์องหน่วยงานต่างๆ ของสหราชอาณาจักร  

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพที่ 64 รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลทัศนศลิป์ของหน่วยงานต่างๆ ของสหราชอาณาจักร 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา

                       

   

                           PR & Press        /         

   

Arts Council 
England

The Contemporary 
Visual Arts Network 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
201 

8.4.2 กรณีศึกษาฐานข้อมูลไต้หวัน 
ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอการจัดท าฐานข้อมูลด้านทัศนศิลปข์องไต้หวัน โดยไต้หวันเล็งเห็นความส าคญั

ของการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมศิลปะ เพื่อเสริมสร้างอ านาจละมุน (Soft Power) ให้กับประเทศ อันจะ
น ามาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล โดยรัฐบาลไต้หวันให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์งานศิลปะดั้งเดิมควบคู่ไปกับ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ท าให้งานศิลปะของไต้หวันมีจุดเด่นอยู่ที่การผสมผสานงานศิลปะดั้งเดิมของ
โลกตะวันออกเข้ากับเทคนิคสมัยใหม่จากโลกตะวันตก โดยประเทศไต้หวันมีหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศ คือ Ministry of Culture (MOC) 

 

 
ภาพที่ 65 หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและน าเสนอข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลปข์องไต้หวัน 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานข้างต้น 
 

ไต้หวันมีหน่วยงานที่ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน
หลัก คือ 1. Ministry of Culture และ 2. Association of the Visual Arts in Taiwan โดยมีรายละเอียดของ
ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

 

 การจัดเก็บข้อมูลทัศนศิลป์ของ Ministry of Culture 
Ministry of Culture เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการเสริมสร้าง Soft Power ของ

ประเทศ ผ่านการการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาศิลปะ โดย MOC มีการ
น าเสนอข้อมูลด้านทัศนศิลป์ บนเว็บไซต์ https://www.moc.gov.tw/ โดยมีทั้งหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฎในแต่ละหน้า
เว็บไซต์แจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากในหน้าเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศจะไม่ปรากฎข้อมูลเอกสารราชการ งานวิจยั 
และข้อมูลเชิงสถิติซึ่งมีการน าเสนอเฉพาะในหน้าเว็บไซต์ภาษาจีนเท่านั้น 

Ministry of Culture, Republic of China (Taiwan): MOC

                   : https://www.moc.gov.tw/

Association of the Visual Arts in Taiwan: AVAT

                   : https://avat-art.org/

                          (The Executive Yuan)                    Soft Power                 
                                                                                    
                                                                                
                              

                                                                                        
                                                                                               
                                                       

Taiwan Contemporary Art Archive: TCAA
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ภาพที ่66 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ของ Ministry of Culture 
ที่มา: เว็บไซต์ของ Ministry of Culture (Taiwan) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 
จากการค้นคว้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Ministry of Culture พบว่ามีรายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอหลากหลาย

ประเภท โดยจะถูกจัดอยู่ใน 3 ส่วนหลัก คือ 1. What We Do ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย นโยบายและโครงการต่างๆ 2. Resource Center ซึ่งน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น รางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและข้อก าหนด รวมถึงคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ของไต้หวัน และ     3. 
Cultural Statistics Database ซึ่งเป็นฐานข้อมูลย่อยที่ปรากฎเฉพาะในหน้าเว็บไซต์ภาษาจีน น าเสนอข้อมูลประเภท
งานส ารวจ วิจัย รายงาน และข้อมูลเชิงสถิติ โดยจะมีรายละเอียดของข้อมูลที่มีการน าเสนอแต่ละส่วน ดังนี้ 

1. What We Do 
ในส่วนนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลการด าเนินการของ MOC แยกรายอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดข้อมูลที่

น าเสนอจะประกอบไปด้วยเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และการแนะน าโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมักมีการ
เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บไซต์ของโครงการ ซึ่งมักจัดท าเป็นฐานข้อมูลย่อยแยกออกมาจากหน้าเว็บไซต์ของ MOC 

 
ส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ โครงการหลักที่มีการน าเสนอบนหน้าเว็บไซต์ของ 

MOC คือ โครงการ Art Bank Taiwan ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปนิรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ด้วยการซื้องานศิลปะ
จากศิลปินเหล่านั้นและน าเสนอออกสู่สายตาผู้ชมทั้งในและต่างประเทศผ่านการให้บริการเช่ายืมเพื่อจัดแสดงแก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การขายลิขสิทธิ์งาน (Art Licensing) เพื่อการต่อยอดสร้างสรรค์ และการจัดท า 
Digital Collection บนเว็บไซต์ https://artbank.ntmofa.gov.tw/en/  

 
ในหน้าเว็บไซต์ของ Art Bank Taiwan ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงงานศิลปะกว่า 2,000 ชิ้น จากศิลปินกว่า 

1,000 คน โดยมีการให้รายละเอียดข้อมูลของแต่ละชิ้นงาน ประกอบด้วย ชื่อศิลปิน ประเภท ปีที่ผลิต และขนาดของ
ชิ้นงาน นอกจากนั้นหากเข้าชมในหน้าเว็บไซต์ภาษาจีนจะมีรายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอเพิ่มขึ้นมา ได้แก่ สถานที่จัด
แสดงงานล่าสุด และค าบรรยายชิ้นงาน ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรและคลิปเสียงพากย์ 

Website Structure (in website)             website

1. About Us
2. What We Do

• The Arts
 Visual Arts: Overview
 Visual Arts: Art Bank Taiwan

3. What’s new
• Latest News
• Taiwan Exhibitions
• Videos

4. Resource Center
• Cultural Awards
• Law & Regulations
• Related Links
• Taiwan Culture Toolkit

5. Cultural Features
• Cultural Maestros
• Contemporary Artists
• Landscapes & Venues
• Media Gallery

6. Global Outreach

7. Cultural Statistics Database
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ภาพที่ 67 ตัวอย่างการน าเสนองานศิลปะบนเว็บไซต์ Art Bank Taiwan 

ที่มา: เว็บไซต์ Art Bank Taiwan และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

2. Resource Center 
ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอองค์ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลรางวัล

ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีการน าเสนอรายละเอียดรางวัลแต่ละประเภททั้งในรูปแบบค าบรรยายและคลิปวิดีโอ รวมทั้ง
น าเสนอข่าวสารและประกาศที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ และข้อมูลด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม เช่น The Museum Act., Act to Establish the National Culture 
and Arts Foundation เป็นต้น 

 
ส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจนั้น จะยกตัวอย่าง ‘Taiwan Culture Toolkits’ ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือ

ท าความรู้จักวัฒนธรรมไต้หวันใน 4 สาขาหลัก โดยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์จะอยู่ใน 
‘Fine Arts Toolkits’ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมงานวิจิตรศิลป์ของไต้หวัน และข้อมูลเชิงลึกของงานวิจิตรศิลป์
ประเภทต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งงานศิลปะดั้งเดิมและงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆ โดยรายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอนั้นไม่ได้มี
เพียงข้อมูลประเภทองค์ความรู้เท่านั้น แต่ยังมีการคัดเลือกงานศิลปะจาก Collection ของ National Taiwan 
Museum of Fine Arts มาแสดงเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งให้รายละเอียดข้อมูลงานศิลปะที่ส าคัญ เช่น ชื่อชิ้นงาน ปีที่
ผลิต ประเภท ขนาด ชื่อศิลปิน คอลเลคชั่น ช่องทางการขออนุญาตใช้ชิ้นงาน นิทรรศการและชิ้นงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  

                           (              )

        :                                                     

•                          collection                                4                                                       
•                                                                                                                                                   
•                                                                                                                                                 
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ภาพที ่68 การน าเสนอข้อมูลงานศิลปะวจิิตรศิลป์ของไต้หวัน 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Ministry of Culture (Taiwan) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

3. Cultural Statistics Database 
ในส่วนนี้ จะเป็นการน าเสนอองค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นโดย MOC ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและข้

เชิงปริมาณที่หลากหลาย โดยรวบรวมและน าเสนอไว้ในฐานข้อมูลย่อยที่แยกออกมาจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
ซึ่งจะปรากฎเฉพาะบนหน้าเว็บไซต์ภาษาจีนเท่านั้น โดยข้อมูลหลักที่มีการเผยแพร่ ประกอบไปด้วย 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจนตามสาขาศิลปะ โดยสว่นใหญ่จะเป็นงานวิจัยเฉพาะเร่ือง 
ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งจัดท าและเผยแพร่เดือนละสองครั้ง 
รายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอด้านในประกอบด้วยบทวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรม รวมทั้งกรณีศึกษา
การด าเนินงานของต่างประเทศ 

 งานส ารวจการมีส่วนร่วมและการบริโภคด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง กล่าวคือผู้
สืบค้นจะต้องท าการลงชื่อเข้าใช้เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลผลส ารวจ 

 สถิติที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน าเสนอทั้งรูปแบบ E-Book รวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี และการน าเสนอ
สถิติย่อย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ซึ่งจุดเด่นคือผู้สืบค้นสามารถดาวน์โหลดสถิติเก็บไว้ได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น .XLSX .DOC .CSV .HTML ตามความเหมาะสมของการน าไปใช้งานต่อ 

  

                          

•                                                                                    
•                                                                                                                        
•                                                                                                                      
                                        

•                                                  
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แม้ว่า MOC จะมีการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและสถิติที่ค่อนข้างหลากหลายบนเว็บไซต์ Cultural 
Statistics Database แต่ข้อมูลทั้งหมดจัดท าขึ้นเฉพาะภาษาจีนเท่านั้น ท าให้เกิดข้อจ ากัดทางภาษาส าหรับผู้สืบค้น
ต่างชาติที่ต้องการน าข้อมูลไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ 

 

 
ภาพที่ 69 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และการค้นหาข้อมูลใน Cultural Statistics Database 

ที่มา: เว็บไซต ์Cultural Statistics Database และการวเิคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 การจัดเก็บข้อมูลทัศนศิลป์ของ Association of the Visual Arts in Taiwan 
Association of the Visual Arts in Taiwan เป็นองค์กรกลางที่ไม่แสวงหาผลก าไรของผู้ประกอบการ

ทัศนศิลป์ในไต้หวัน ที่มีสมาชิกกว่า 1,000 จากหลากหลายสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ภารกิจหลักในการด าเนินการเพื่อสนับสนุนสมาชิกผู้ประกอบการ ผ่านการให้ค าปรึกษา การรวบรวมและพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม การเป็นตัวแทนเสนอความต้องการต่อผู้ก าหนดนโยบาย รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจด้านศิลปะแก่คนในสังคม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาศิลปะอย่างยั่งยืน 
  

หนึ่งในการด าเนินงานที่ส าคัญของ AVAT คือ การจัดท าฐานข้อมูลทัศนศิลป์ร่วมสมัย หรือ ‘Taiwan 
Contemporary Art Archive (TCAA)’ บนเว็บไซต์ https://tcaaarchive.org/ ซึ่งมีวัตถุประสงค์แรกเริ่ม คือการ
เชื่อมโยงศิลปินท้องของไต้หวันเข้ากับสังคมศิลปะนานาชาติ โดย TCAA มีจุดเด่นคือข้อมูลที่น าเสนอมีความทันสมัย 
เนื่องจากมีการใช้ระบบฐานข้อมูลแบบเปิด ที่ให้บุคคลทั่วไปส่งข้อมูล ค าแนะน า เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ ผ่าน
การกรอกแบบฟอร์มในหน้า ‘Contact’ ร่วมไปกับการเก็บข้อมูลของหน่วยงานเอง  
  

                            Cultural Participation and Consumption

                   Database            
•                                         
•                                                                   
•                                                          ) 
•                                                                          

•                                                                 
•                   Advance                                          
•                                                       Excel Word CSV 

HTML
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ภาพที ่70 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ Taiwan Contemporary Art Archive 

ที่มา: เว็บไซต์ Taiwan Contemporary Art Archive และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

จากการค้นคว้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Taiwan Contemporary Art Archive พบว่า รายละเอียดข้อมูลที่
น าเสนอส่วนใหญ่เป็นข้อมูลประเภทงานศิลปะและบุคลากร ซึ่งแบ่งการน าเสนอข้อมูลตาม ‘Category’ งานศิลปะ
ร่วมสมัยทั้งหมด 8 ประเภท ซึ่งมีความครอบคลุมและทันสมัย สอดคล้องกับพัฒนาการศิลปะร่วมสมัยในสังคมไต้หวัน 
โดยในหน้า Overview จะมีการแสดงภาพรวมสถิติจ านวนงานศิลปะและจ านวนศิลปินในแต่ละประเภท 

  
ส าหรับส่วนที่ เป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงลึกของศิลปะแต่ละประเภท รายละเอียดข้อมูลที่น าเสนอ

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นองค์ความรู้ ได้แก่ นิยาม และพัฒนาการของศิลปะแต่ละประเภทในสังคมไต้หวัน และส่วนที่
เป็นท าเนียบรายชื่อของศิลปินในสาขา ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อไปยังหน้าโปร์ไฟล์ของศิลปินรายบุคคล ที่น าเสนอ
รายละเอียดข้อมูลศิลปินและผู้ที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว ช่องทางการติดตอ่ 
ผลงานและรางวัลที่เคยได้รับ รวมทั้งมีการน าเสนอตัวอย่างผลงานของศิลปิน ซึ่งการน าเสนอฐานข้อมูลบุคลากรที่มี
การแบ่งประเภทชัดเจนและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการเชื่อมโยงระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรม นอกจากนั้นฐานข้อมูลบุคคลากรนี้ยังจัดท าทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
ศิลปินและบุคลากรของไต้หวันในการได้รับการรู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วย 
 

             website

1. About
• About
• Contact
• AVAT

2. News
3. Category

• Performance Art
• Video Art
• New Media Art
• Installation Art
• Photographic Art
• Sculpture Art
• Painting Art
• Curators/Art Critics

4. Browse
• Category
• Artist
• Artwork
• Keyword
• Other publications

Website Structure (in website)
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ภาพที่ 71 การน าเสนอข้อมูลศลิปะร่วมสมัยในไต้หวันของ TCAA 

ที่มา: เว็บไซต์ Taiwan Contemporary Art Archive และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

 
ภาพที ่72 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลศลิปินของ TCAA 

ที่มา: เว็บไซต์ Taiwan Contemporary Art Archive และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

  

•                                                                                                               
•                                                                                                        

                          Installation Arts

                                                             
                                                                    

                                             3                 
1.                                   
2.                            
3.               
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 สรุปรายละเอียดการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลทัศนศิลป์ของไต้หวัน 
จากการน าเสนอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของ 

ไต้หวัน ซึ่งประกอบไปด้วย Ministry of Culture และ Association of the Visual Arts in Taiwan นั้น จะเห็นได้
ว่าทั้งสองหน่วยงาน มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ที่แตกต่างกัน ท าให้การน าเสนอข้อมูลของทั้งสอง
หน่วยงาน ย่อมแตกต่างไปตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่นกัน กล่าวคือ Ministry of Culture ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ก็จะเน้นการน าเสนอข้อมูลเชิงการด าเนินการของ
หน่วยงาน และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมหรือระดับประเทศ ในขณะที่  
Association of the Visual Arts in Taiwan นั้นมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพื่อตอบสนองสมาชิกผู้ประกอบการ
เป็นหลัก การจัดท าฐานข้อมูลอย่าง Taiwan Contemporary Art Archive จึงเน้นไปที่การน าเสนอข้อมูลประเภท
บุคลากรและผลงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับสมาชิก 

 
ในภาพรวม ข้อมูลในฐานข้อมูลที่น าเสนอข้างต้นมีข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงสถิติที่หลากหลาย โดยมี

จุดเด่นส าคัญอยู่ที่ความทันสมัยของข้อมูล แม้จะพบข้อจ ากัดบางประการในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ข้อจ ากัดด้านภาษา 
และข้อจ ากัดด้านความเป็นส่วนตัว ข้อมูลในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ก็ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์จ านวน
มาก โดยมีแผนภาพสรุปรายละเอียดข้อมูลของไต้หวันดังต่อไปนี้ 
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โครงสร้างฐานข้อมูลทัศนศิลป์ของหน่วยงานต่างๆ ของไต้หวัน 
 

 
ภาพที่ 73 รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลทัศนศิลปข์องหน่วยงานต่างๆ ของไต้หวัน  

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพที่ 74 รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลทัศนศลิป์ของหน่วยงานต่างๆ ของไต้หวัน 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา
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8.4.3 การวิเคราะห์แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศกรณีศึกษาและประเทศไทย 
จากข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมและสรุปการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ทัศนศิลป์โดยหน่วยงานของไทย รวมถึงการน าเสนอการรวบรวมและน าเสนอข้อมูลโดยกรณีศึกษาต้นแบบจาก
ต่างประเทศ ทั้ง 2 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักรและไต้หวัน ในล าดับต่อไปนี้ จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
การจัดเก็บและน าเสนอข้อมูล โดยจะแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์เชิงรายละเอียดของข้อมูล ว่ามีข้อมูลใดที่ถูกจัดเก็บ
และน าเสนอบนฐานข้อมูล และการวิเคราะห์วิธีการน าเสนอข้อมูลของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 25 สรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บและน าเสนอขอ้มูลของแต่ละประเทศ 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ตารางที่ 26 ผลวิเคราะหเ์ปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่มกีารจดัเก็บของแต่ละประเทศ 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา
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 จากตารางสรุปข้างต้น สามารถถอดบทเรียน ส าหรับการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของ
ไทยในอนาคต โดยแยกออกเป็น ด้านรายละเอียดข้อมูล และด้านรูปแบบการน าเสนอ ดังนี้ 
 
 ด้านรายละเอียดข้อมูล จากตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลที่มีการจัดเก็บของแต่ละประเทศ 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีการน าเสนอของไทยนั้น ค่อนข้างมีน้อย และไม่ครอบคลุมในแต่ละประเภทของข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้อมูลเชิงสถิติ ที่ปัจจุบันมีการจัดท าและน าเสนอเพียงข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เท่านั้น 
ซึ่งยังขาดการรวบรวมและส าเสนอข้อมูลสถิติประเภทอ่ืน เช่น จ านวนแรงงานจบใหม่ จ านวนองค์กร/หน่วยงานด้าน
ศิลปะ จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์/งานศิลปะ เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพอ่ืนๆ ก็ยังสามารถพัฒนาตามกรณีศึกษาข้างต้นได้ เช่น การน าเสนอ

รายละเอียดงานศิลปะพร้อมภาพประกอบเป็น Online collection หรือจัดท าเป็นการเดินชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ที่
เป็นการชมงานในพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ที่ให้ประสบการณ์เหมือนกับเดินชมงานจริงๆ การน าเสนอข้อมูลศิลปิน 
นอกจากที่มีการน าเสนอของไทยในปัจจุบัน เช่น รายนามของศิลปินอาวุสโส ควรมีการรวบรวมข้อมูลของศิลปินกลุ่ม
อ่ืนๆ เช่น ศิลปินรุ่นเยาว์ หรือศิลปินรายสาขาอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เช่น ประวัติโดยย่อ ตัวอย่างผลงาน
ส าคัญ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น (เบื้องต้นจะมีพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ที่ด าเนินการจัดเก็บอยู่แล้ว แต่ขาด 
การบริหารจัดการให้ข้อมูลมีความทันสมัย เป็นต้น)  

 
ด้านข้อมูลองค์ความรู้ลงานวิจัย แม้หลายหน่วยงานของไทยจะมีการน าเสนอเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน แต่

ยังสามารถเพิ่มความหลากหลายในประเภทข้อมูลงานวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลงานวิจัยด้านผู้ชม และด้านตลาด 
เป็นต้น 

 
 ด้านรูปแบบการน าเสนอ การน าเสนอข้อมูลของหน่วยงานไทย หลักๆ จะเป็นการให้ข้อมูลเชิงพรรณา ผ่าน
บทความแบบมีภาพประกอบบนเว็บไซต์ ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านการเก็บรวบรวม หรือจัดท าข้อมูล
ให้หลากหลายมากขึ้นแล้วนั้น ในอนาคต หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ต้องต่อยอดการน าเสนอให้มีความ
น่าสนใจ และเป็นประโยชน์แก่สาธารณะมากข้ึนเช่นกัน เช่น การน าเสนอข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบ Infographic คลิป
หรือ Podcast บันทึกสัมภาษณ์ศิลปิน/บุคลากรที่น่าสนใจ เป็นต้น 
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8.5 สรุปแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลสาขาทัศนศิลป์ของไทย 
ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับสาขาทัศนศิลป์ของไทย โดยต่อยอดจาก

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลของหน่วยงานไทยในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับการจัดเก็บและ
น าเสนอข้อมูลของกรณีศึกษาต่างประเทศ ที่ได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้า นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับทัศนศิลป์ ซึ่งได้สอบถามถึงความต้องการการใช้ฐานข้อมูล ว่าแต่ละหน่วยงาน ต้องการให้มีข้อมูลประเภท
ใดในฐานข้อมูล เพื่อให้ตรงกับความต้องการการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเภท
ข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีรวบรวมและน าเสนอในฐานข้อมูลมากที่สุดคือ ข้อมูลการติดต่อ รองลงมา
คือ ข้อมูลองค์ความรู ้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (PR) และข้อมูลสถิติ/งานวิจัย ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลการติดต่อ: ส าหรับข้อมูลส่วนแรกที่หน่วยงานในอุตสาหกรรมต้องการมากที่สุด คือข้อมูลการติดต่อ 

ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติและช่องทางการติดต่อศิลปิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการศิลป์ 
Curator ผู้จัดการพื้นที่  เป็นต้น เพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลในการเข้าถึงบุคลากรที่สามารถสนับสนุน 
การด าเนินการในด้านต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังระบุว่าต้องการให้มีช่องทางติดต่อหน่วยงานหรือสถานที่ ที่
สามารถให้บริการทั้งสถานที่ส าหรับการสร้างงานศิลปะ รวมถึงสถานที่ส าหรับการแสดงงานศิลปะได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของแกลเกอรี่ ซึ่งควรให้ข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ ขนาด การเดินทาง รูปแบบ
งานศิลปะที่จัดแสดงในแกลเลอรี่นั้นๆ รวมถึงช่องทางการติดต่อผู้รับผิดชอบสถานที่ นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การรวบรวมข้อมูลหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น Art supplier ผู้ให้ทุน หรือเอกชนที่มีความต้องการ
สนับสนุน หรือจัดจ้างศิลปินอีกด้วย 
 

2. องค์ความรู้: แม้ว่าหลายหน่วยงานจะมีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่ยังขาด  
การน าเสนอองค์ความรู้เฉพาะเรื่องบางอย่าง เช่น แพลตฟอร์มการรวบรวมองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนา
ทักษะของศิลปิน หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับศิลปะ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี การใช้เทคโนโลยีในงาน
ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างเหมือนที่สิงคโปร์ด าเนินการ นอกจากนี้ องค์ความรู้ที่มี มักเป็นข้อมูลองค์ความรู้
งานดั้งเดิมเป็นหลัก ขาดการน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นงานร่วมสมัย โดยเฉพาะ การน าเสนอข้อมูล
สถานการณ์ศิลปะ/ทัศนศิลป์ในต่างประเทศ แนวโน้มที่น่าสนใจ (Key trend) เพื่อเป็นการให้ความรู้กับทั้ง
บุคลากรในอุตสาหกรรม เพื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในบริบทโลก หรือแม้กระทั่งเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่สนใจศิลปะได้อีกด้วย 
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3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ (PR): เช่นเดียวกับที่มีน าเสนอในกรณีศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้
หน่วยงานของรัฐ รวบรวมกิจกรรมการแสดงงานศิลปะ หรือเทศกาลศิลปะที่เกี่ยวข้องในประเทศไว้ที่เดียว 
ซึ่งจะเป็นช่องทางการประชาสัมภาษณ์การแสดงงานศิลปะ กิจกรรม หรือเทศกาลศิลปะต่างๆ ที่เป็นช่องทาง
หลักของประเทศ เนื่องจากในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว จะด าเนินการภายใต้หน่วยงาน
ของตนเอง คือ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองเป็นหลักเท่านั้น ยังขาด 
การรวบรวมเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์หลัก ซึ่งรัฐควรเป็นผู้ด าเนินการจัดท าและบริหารจัดการใน
ลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ 
 

4. ข้อมูลสถิติ/งานวิจัย: แม้ข้อมูลประเภทสถิติและงานวิจัย จะถูกพูดถึงในมุมความต้องการของเอกชนเป็น
ล าดับสุดท้าย แต่ในขณะเดียวกัน หลายหน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ ต่างก็เน้นย้ า ว่าข้อมูลสถิติและงานวิจัยก็ยัง
มีความจ าเป็นกับการด าเนินการของหน่วยงานด้านศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลสถิติและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคนดูในภาพรวม ซึ่งเอกชนไม่มีความสามารถในการจัดท าเอง ยกตัวอย่างในต่างประเทศ  
การจัดท าผลส ารวจการเข้าถึงศิลปะของประชาชน (Public Participation in Art) จะด าเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐทั้งหมด เพื่อเป็นการท าความเข้าใจปัญหา/อุปสรรค หรือรูปแบบความสนใจด้านศิลปะของ
ประชาชนในภาพรวม ซึ่งเป็นข้อมูลฝั่งอุปสงค์ ที่รัฐควรมีการจัดท าและน าเสนอในล าดับต่อไปเช่นกัน รวมถึง
ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน เนื่องจากจะท าให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงด้านเส้นทางอาชีพของศิลปิน และอาชีพที่
เก่ียวข้องได้มากข้ึนด้วย 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการจัดล าดับความส าคัญประเภทของข้อมูลที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ที่ควรมีการจัดเก็บและน าเสนอ ว่าข้อมูลประเภทใดเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
เพื่อที่ CEA หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ สามารถพัฒนา
ฐานข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ต่อไป 
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8.5.1 แผนผังและการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
จากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เพื่อให้ CEA หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับ

อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ ล าดับถัดไป จะเป็นการน าเสนอ 
แผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย เพื่อเป็นแนวทางว่าในแต่ละประเภทของข้อมูลนั้น 
ข้อมูลชุดใดบ้าง ที่มีการจัดเก็บและน าเสนออยู่แล้ว และด าเนินการโดยหน่วยงานใด รวมถึงข้อมูลประเภทใดที่ควรมี
การจัดเก็บเพิ่มเติม และหน่วยงานใดที่ควรมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลชุดนั้นขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมมือกันจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดย
มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 

  
ตารางที่ 27 แผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลปข์องไทย 

รายละเอียดข้อมูล หน่วยงานจัดเก็บ/น าเสนอข้อมูล 

1. ข้อมูลเชิงสถิต ิ

1.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

แรงงานสรา้งสรรค์ของไทย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

1.2 ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บและน าเสนอ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาด้านศลิปะ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
หรือ ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

จ านวนพิพิธภัณฑ/์แกลเลอร่ี ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
หรือ ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย (สามารถต่อ
ยอดจากฐานข้อมูลศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร (องค์การ
มหาชน) ได้) 

จ านวนกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ในภาพรวมของประเทศ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 
และหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง (เช่น สื่อออนไลน์ดา้น
ศิลปะ เปน็ต้น) 

จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ในภาพรวมของ
ประเทศ 

ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

จ านวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัศนศิลป์ ในภาพรวม
ของประเทศ 

ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์/แกลเลอรี่ ในภาพรวมของ
ประเทศ 

ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
218 

รายละเอียดข้อมูล หน่วยงานจัดเก็บ/น าเสนอข้อมูล 

จ านวนเงินสนับสนนุ/งบประมาณสนับสนนุด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศ 

ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานอ่ืนใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

2. ข้อมูลงานศิลปะ 

2.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

ภาพพิมพ์ วิจิตรศิลป์ และประตมิากรรม พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 

3D Museum Thailand พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 

2.2 ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บและน าเสนอ 

Online Collection ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ช่องทางการซื้อ/เช่างานศิลปะ ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง (สามารถด าเนนิการร่วมกับเอกชนที่เก่ียวข้อง) 

3. ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพนัธ์ 

3.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

ประชาสัมพนัธ์นิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ข่าวสารหอศิลป ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ข่าวงานกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

นิทรรศการและกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 

4. ข้อมูลบุคลากร/หน่วยงาน 

4.1 ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและน าเสนอในปัจจุบัน 

รายชื่อผู้ได้รบัรางวลัศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม 

ศิลปินแห่งชาต ิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

บูรพศิลปนิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางวฒันธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ศิลปินศิลปาธร ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ศิลปินดา้นทัศนศิลป ์ ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ศิลปินดา้นเรขศิลป ์ ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ศิลปะและศิลปนิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญรายสาขา คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยสารคาม 
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รายละเอียดข้อมูล หน่วยงานจัดเก็บ/น าเสนอข้อมูล 

บุคลากรทางวิชาการ คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยสารคาม 

ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.2 ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บและน าเสนอ 

ช่องทางการติดต่อบุคลากรในอุตสาหกรรม ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือ ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย หรือ ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) 

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

8.5.2 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใชฐ้านข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทย 
จากข้อมูลแผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของไทยข้างต้น ซึ่งแสดงรายละเอียด

โครงสร้างข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ควรจะเป็นในอนาคต เพื่อเป็นแนวทาง  
การจัดเก็บข้อมูลให้มีรายละเอียดครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้  ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะด้านทัศนศิลป์แล้วนั้น ล าดับต่อไปนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะต่อการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการต่อยอดฐานข้อมูลให้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ มากขึ้น ซึ่งใช้ข้อมูลทั้งจาก 
การสัมภาษณ์ ถึงความคาดหวังของผู้ใช้ ต่อรูปแบบฐานข้อมูลที่ควรจะเป็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้จาก
การศึกษากรณีศึกษาต้นแบบด้านการจัดท าฐานข้อมูลทัศนศิลป์ของต่างประเทศ โดยประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้ 

 
1. จัดท าเป็นฐานข้อมูลหลักของประเทศ และมีการน าเสนอหลายภาษา  

จากจุดประสงค์การจัดท าฐานข้อมูลด้านทัศนศิลป์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านทัศนศิลป์
ช่องทางหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นช่องทางการน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาธารณะ และเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ควรด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลหลากหลายภาษานอกจากภาษาไทย โดยเฉพา ะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระดับประเทศด้วย เพื่อให้ผู้สนใจชางต่างชาติ 
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ไม่เพียงแต่การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย/ข่าวที่เกี่ยวข้องของ
ต่างประเทศ และเป็นภาษาไทยเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ควรแปลงานวิจัยของไทย เป็นภาษาต่างชาติ เพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจต่อบริบททัศนศิลป์ในด้านการวิจัยของไทย แก่สายตาชาวโลกด้วยเช่นกัน 
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2. ต่อยอดฐานข้อมูลงานศิลปะ เป็นช่องทางขายงานออนไลน์ (Online Marketplace) 
นอกจากการด าเนินการจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ ส าหรับการน าเสนอฐานข้อมูลเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่สาธารณะแล้วนั้น พบว่าเอกชน ต้องการให้ต่อยอดฐานข้อมูลออนไลน์ให้มีประโยชน์ในเชิงการ
เป็นช่องทางการขาย ผ่านการต่อยอดข้อมูลผลงานศิลปะ เป็น Online Marketplace เพื่อต่อยอดช่องทาง
ข้อมูลงานศิลปะ เป็นช่องทางการขาย โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการเข้าถึงผู้สนใจผ่าน
ช่องทางออนไลน์นี้อีกด้วย 

 
3. การจัดเก็บงานดั้งเดิม หรืองานศิลปะที่ใกล้สูญหาย 

เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง ควรด าเนินการบันทึก/จัดเก็บผลงานดั้งเดิม 
ผลงานที่มีชื่อเสียง ผลงานที่มีคุณค่า รวมถึงงานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ใกล้สูญหาย โดยรัฐ
หรือสศร. นอกจากจะด าเนินการจัดเก็บงานไว้ในการเก็บรวบรวมงานศิลปะของชาติ (National Collection) 
แล้วนั้น ก็จะต้องต่อยอดให้มีการเก็บงานในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่งานต่อสาธารณะชนต่อไปด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นหลักฐานและรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง ได้ใช้เป็นสื่อ ในการเรียนรู้ รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลรวบรวมรากเหง้าศิลปะของไทยไว้ ไมให้สูญหาย ซึ่งถือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านทุนทาง
วัฒนธรรมของชาติ ไว้ส าหรับให้คนที่สนใจในอนาคต ต่อยอด หรือใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบอ่ืนๆ ต่อไปได้ 

 
4. น าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

จากการน าเสนอข้อมูลของหน่วยงานในประเทศในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเชิง
พรรณนา เป็นข้อความบนเว็บไซต์ หรือเป็นไฟล์รายงานเป็นหลัก ซึ่ งหากดูจากตัวอย่างกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศ จะใช้รูปแบบในการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลาย และน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้มีผู้สนใจ
เข้าถึงข้อมูลนั้นๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเผยแพร่ข้อมูลสถิติ/งานวิจัย ผ่านรูปแบบ Infographic ไม่
เพียงแต่สร้างความสวยงาม แต่ยังสร้างความน่าดึงดูดให้เข้าไปดูข้อมูล รวมถึงง่ายต่อการส่งต่อ หรือแชร์
ข้อมูลให้กับผู้สนใจอ่ืนๆ ต่อไปได้อีกด้วย หรือการสัมภาษณ์ศิลปิน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากเผยแพร่ใน
รูปแบบบทสัมภาษณ์ ยังสามารถน าเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอระหว่างการสัมภาษณ์ หรือแม้แต่ท าเป็น 
Podcast ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการสนใจจากผู้เสพ/ผู้ฟังเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เป็นต้น 

 
5. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

นอกจากการน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก เข้าถึงง่าย และเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันนั้น หลายหน่วยงานต่างก็แนะน า ให้น าเสนอข้อมูลผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น นิตยสาร รูปเล่ม
รายงาน หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ก็เป็นช่องทางที่ควรด าเนินการด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นการสร้างการเข้าถึง
ข้อมูลไปยังคนหมู่มาก (Mass) รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้มีความสนใจต่อศิลปะ หรืองานทัศนศิลป์ตั้งแต่แรก 
เนื่องจากช่องทางออฟไลน์ เช่น นิตยสารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มอ่ืนๆ ได้มากขึ้น เช่น การ
เผยแพร่ข่าวสารในนิตยสารการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมเทศกาลศิลปะ 
ก็จะเป็นการสร้างผู้ที่อาจสนใจกลุ่มอื่นๆ มาชมการแสดงได้มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
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6. ใช้เป็นระบบการติดตามตัวชี้วัดและการประเมินภาพรวมของทัศนศิลป์ 
แม้ประโยชน์หลักของการจัดท าฐานข้อมูล จะเป็นเรื่องของการสร้างการเข้าถึงข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปแล้วนั้น ในขณะเดียวกัน การจัดท าฐานข้อมูล 
สามารถเป็นประโยชน์อีกทางส าหรับผู้ด าเนินนโยบาย ในการเก็บข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมกลับมาได้ 
ผ่านการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การติดตามจ านวนผู้เข้าชมงานรายเดือน 
การติดตามจ านวนผู้เข้าชมแต่ละส่วนข้อมูลในฐานข้อมูล จ านวนดาวน์โหลดเอกสาร จ านวนการแชร์ต่อ
บทความ เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเป็นตัวชี้วัด ในมุมของผู้ชม ผู้สนใจข้อมูลนั้นๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ทางช่องทางออนไลน์ของฐานข้อมูล ที่สามารถนับจ านวนผู้เข้าชมแบบ Real-time ที่สามารถ
ติดตามจ านวนได้ทุกขณะเวลาอีกด้วย 

 
จากข้อมูลข้อเสนอแนะการน าเสนอข้อมูลในฐานข้อมูลสาขาทัศนศิลป์ ทั้งจากการสัมภาษณ์ และจาก

การศึกษากรณีศึกษาต้นแบบจากต่างประเทศนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่ควรจะ
เป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ชม มีความสวยงาม น่าดึงดูด และมีรูปแบบการใช้งานที่สะดวก ง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูล ซึ่งเป็นตัวอย่างในเบื้องต้น ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 75 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลสาขาทัศนศลิป ์

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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8.5.3 แนวทางการด าเนินงานการจัดท าฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ในขั้นถัดไป 
จากรายละเอียดข้างต้นทั้งหมดที่ได้น าเสนอไปนั้น เป็นเพียงกระบวนการจัดท าเฉพาะการออกแบบ

ฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ เท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ของการศึกษาในครั้งนี้ ท าให้เข้าใจมาก
ขึ้น ว่าฐานข้อมูลส าหรับสาขาทัศนศิลป์ ควรจะมีข้อมูลอะไรบ้าง มีรูปแบบการน าเสนอเป็นอย่างไร เพื่อให้มีข้อมูลและ
รูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเหมือนที่
ต่างประเทศด าเนินการ ทั้งนี้ ล าดับถัดไปนั้น CEA ก็จะต้องประสานและด าเนินการขับเคลื่อนการจัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับสาขาทัศนศิลป์ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้สรุปเป็นแนวทางการด าเนินงานการจัดท า
ฐานข้อมูลในขั้นถัดไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 76 แนวทางการด าเนินการในขั้นถัดไป 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
หากพิจารณาจากแผนผังและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ได้น าเสนอไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน มีหลาย

หน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนอยู่แล้ว และเกือบทั้งหมด จะเป็น  
การเก็บข้อมูลเพื่อการด าเนินการภายในหน่วยงานของตนเองเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางส าหรับสาขา
ทัศนศิลป์ของไทย CEA จึงต้องจัดท า หรือสนับสนุนการจัดท าแพลตฟอร์มกลาง ส าหรับการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อให้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตัวแพลตฟอร์มกลางนี้ จึงต้องด าเนินการจัดเก็บ
อย่างมีแบบแผนตามโครงสร้างของข้อมูล ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ได้เรียนไปข้างต้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและ
น าเสนอต่อไป ไม่เพียงแต่ด าเนินการสร้างแพลตฟอร์มเท่านั้น ที่ส าคัญกว่า คือต้องมีผู้รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ
แพลตฟอร์มหรือฐานข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลที่ทันสมัย และตอบโจทย์
ผู้ใช้งานอยู่เสมอ 

 
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอีกหลายส่วน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเชิงสถิติ  

ยังขาดจ านวนนักเรียน/นักศึกษาด้านศิลปะ การเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดของประเทศ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมี
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีในปัจจุบันแล้วนั้น  
ในอนาคต จะต้องจัดสรรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังขาด ตามขอบเขตของ
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ต่อไป ตามที่ได้น าเสนอไว้แล้วในข้างต้น 
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จากการศึกษาในปัจจุบัน พบว่าแท้จริงแล้ว มีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ที่มี  
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว แต่เป็นการใช้ประโยชน์เพียงการติดตามการด าเนินการของหน่วยงานนั้นๆ เป็น
หลัก เป็นการใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานของตัวเองเท่านั้น ไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนที่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนั้น CEA จึงต้องสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ  
มีการน าข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาเผยแพร่ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และทั้งนี้ ก็ยังเป็น
ประโยชน์ต่อฐานข้อมูลกลางเช่นเดียวกัน ที่จะสามารถรวบรวมเอาข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ตนเอง เชื่อมกับฐานข้อมูลกลางนี้ เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานได้อย่างสะดวกขึ้น เนื่องจากมี 
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางนี้อีกด้วย 

 
ประการสุดท้าย ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการด าเนินการจัดการฐานข้อมูล ต่อเนื่อง

จากที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ว่าควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการฐานข้อมูลอยู่เสมอ ก็จะต้องมี 
การส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ว่ามีความต้องการให้มี  
การปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหา หรือแก้ไขข้อมูลในส่วนใด ไม่เพียงแต่ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ แต่หมายรวมถึง
การศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลในต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดฐานข้อมูลนี้ ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานทุกรูปแบบต่อไป 

 
จากข้อมูล การจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้น าเสนอไปข้างต้นนี้ 

ตามที่ได้เรียนไปในข้างต้น ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลเท่านั้น ล าดับถัดไป 
CEA หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสาขาทัศนศิลป์ให้เกิดขึ้นจริงต่อไป ซึ่งจะต้อง
เกิดจากความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ แล้ว การด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม การร่วมด าเนินการสร้างฐานข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล หรือความร่วมมือในรูปแบบ
อ่ืนๆ เพื่อร่วมกันสร้างฐานข้อมูลกลางของสาขาทัศนศิลป์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งจากแผนพัฒนาอุคสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ได้น าเสนอไปในส่วนก่อนหน้านั้น  
การจัดท าฐานข้อมูลถือเป็น 1 ในกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการจัดท าเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งรัฐ เอกชน หรือเป็นการ
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของคนดู เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการเข้าถึงศิลปะต่อไปในอนาคตนั่นเอง ดังนั้น การ
จัดท าฐานข้อมูลนี้ จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ต่อการด าเนินการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างารรค์ สาขาทัศนศิลป์
ของไทย เพื่อขับเคลื่อนให้ “ตลาดศิลปะในประเทศพัฒนาอย่างมีพลวัต งานศิลปะไทยมีความหลากหลายและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล” ตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จลุล่วงได้ต่อไป 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดท าฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา สาขาทัศนศิลป์ 

 

 
224 

ภาคผนวก ก นโยบายและแผนงานของหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

 
การศึกษานโยบายและแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะการแสดง และ

ทัศนศิลป์ มี 4 แผนงาน คือ  
1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี 
2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) 
3) นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560–2564) 
4) ร่างแผนการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
เมื่อพิจารณาร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม พบว่าได้มีการทบทวนจาก

กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบกับกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0  
กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งข้อเสนอของ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับใน
เวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล รวมไปถึงการผลักดันให้สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่ม
มากข้ึน โดยกรอบทิศทางมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใน 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านความมั่นคง เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และมุ่งเน้นการสนับสนุน 
งานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นหลัก  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมใน 

การสนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน

หรือบุคลากรตลอดช่วงชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับปรุง

โครงสร้างบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนากลไก
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม  

 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม

ระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทย
ในเวทีโลก” กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะด าเนินการพัฒนาตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ใน 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมด้าน
การอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ส าคัญเช่นกัน 

2) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย  ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมผ่านการใช้มิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึง 
การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม สนับสนุนบทบาทศิลปิน รวมไปถึงการน าทุน
และทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้และสร้ างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5) พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนาความเป็นไทยสู่สากล  
ผ่านการส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอาเซียนและนานาชาติ  และพัฒนาศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ  

6) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและ
กลไกการท างานของหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น มาตรการภาษี พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
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โดยจากกรอบทิศทางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมที่จะ
ช่วยสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนส าคัญ
ในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ วิจัย
และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และสุดท้ายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากลไกและยกระดับ 
การบริหารจัดการงานวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในสาขาข้างต้น เพื่อปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงกฏหมายและกฏระเบียบที่
เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) 

ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2564) จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนอง
และบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนฉบับนี้ มีขอบเขต 
การพัฒนาครอบคลุมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของไทยเป็นหลัก และมีวิสัยทัศน์ คือ 
“ภายในปี พ.ศ.2564 คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสมและประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังใน
การขับเคลื่อน” โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มี 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมและพึงประสงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัย  
เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของ

สังคมไทยและสังคมโลก และเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สืบสานและถา่ยทอดวิถีวัฒนธรรมไทยสู่สังคมไทยและโลก 
เพื่อเป็นการก าหนดแผนการรณรงค์เพื่อสืบสานและถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นระบบและผลักดันให้

มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนรู้และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมไทย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: บริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการสร้างคุณคา่ขององค์ความรู้และผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผ่านการประกาศยกย่องเชิดชเูกียรติและ

จัดการองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพและจ านวนแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมให้กระจายตัวทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการท างานและเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินของเครือข่ายทางวัฒนธรรม บูรณาการและเชื่อมโยง 

การด าเนินการโดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติให้เอ้ือต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎและระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรม

ประเพณีและ / หรือเทศกาลส าคัญเพื่อส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม 

 
จะเห็นได้ว่าประเด็นการพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ข้างต้นนั้น ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศน์ศิลป์ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญด้านการ
ขับเคลื่อนค่านิยมของคนไทยให้มีความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข รวมไปถึง
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อผลักดันให้เกิดรายได้และสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เนื่องจากเป็น
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในการแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ น าไปสู่การขยายโอกาสในการน าเสนอผลงานของศิลปินสู่สังคมมากยิ่งขึ้น 

 
3. นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นนโยบายที่จัดท าขึ้นเพื่อเปน็แนวทางการพัฒนา
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยใช้มิติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน” และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมไปถึงการผลักดันให้มีการบูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่า ทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สืบไป ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านงาน
สร้างสรรค์ วิชาการทางศิลปะและนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย น าไปสู่
การต่อยอดหรือพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ 
มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็น

สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการพื้นที่ 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคณุคา่ทางจิตใจ สังคม และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เกิดผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคม และสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย รวมไปถึงการสนับสนุนกลุ่มศิลปินร่วมสมัยมีแรงจูงใจใน 
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการความร่วมมือเชิงรุกเพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วน

ทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนางาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน 
การพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 
เมื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีเป้าหมายส าคัญ

ในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อผลักดันให้คนไทยมี
ความรู้ความเข้าใจ มีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศและสามารถรักษารากเหง้าของวัฒนธรรม
ไทยไว้ได้ รวมไปถึงการสนับสนุนความสามารถในการแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยไปทั่วโลก และการใช้
ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

 
4. ร่างแผนการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ในส่วนของร่างแผนการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะเห็นได้ว่า
มีบทบาทส าคัญและเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการวางเป้าหมายใน 
การพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าพาประเทศไทยไปสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืนจากการขับเคลื่อนด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมในระดับ
สากลทั้งนี้ วิสัยทัศน์และเป้าหมายในระยะสั้นส าหรับแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พ.ศ.2562 -2566)  
คือ“ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” โดยร่างแผนการด าเนินการฉบับนี้ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างและส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Knowledge 
Management)  

มุ่งเน้นการรวบรวมและการจัดท าฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลส าคัญในการวิเคราะห์
และพัฒนาแนวทางในการด าเนนินโยบายและทิศทางในการพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ในอนาคตที่เหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับทกัษะและความสามารถบุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์และกระตุ้นกระบวนการ
คิดเชิงสร้างสรรค์แก่คนไทย (Creative Human Resource Development)  

มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรและแรงงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นก าลังหลักใน  
การขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ผ่ านการส่ง เสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันภายในเครือข่ายกลุ่มแรงงานสร้างสรรค์ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่: 3 ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนการขยายตัว (Scale-Up) ของ

ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Businesses & Entrepreneurs) 
มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย  

ทั้งในเรื่องของกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการน าคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความหลากหลายทาง 
ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มาประยุกต์เข้ากับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการยกระดับกระบวนการ
ทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ จนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและระบบนิเวศสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ภาครัฐให้ความส าคัญกับแนวคิด

เชิงสร้างสรรค์ (Creative District & Ecosystem) 
 มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านมาตรการ 
ข้อก าหนดและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเติบโตของกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการปรับปรุงและส่งเสรมิ
การบังคับใช้การคุ้มครองและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการส่งเสริมให้เมืองและย่าน  
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 
 จากยุทธศาสตร์ของร่างแผนการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)   
ในข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ เป็นหลัก โดยผ่านการสร้าง
ความเข็มแข็งให้แก่ปัจจัยส าคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน 4 มิติการพัฒนาหลัก ได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาและสร้างมูลค่า
ให้แก่สินค้าและบริการสร้างสรรค์ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
อาจกล่าวได้ว่าการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและระบบที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ของทรัพยากรบุคคลที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักภายใต้ระบบเศรษฐกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศสืบไป 
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ภาคผนวก ข ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ 

 
ประเด็นสัมภาษณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาใน 2 ส่วน ได้แก ่ 

1) ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) การจัดท าฐานข้อมูล 

 
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรม  
 ท่านคิดว่าภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมี

ใครเป็นกลุ่มหลัก 
 ท่านคิดว่าอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของอุตสาหกรรม 
 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  และคิดว่าภาครัฐ

ควรมีบทบาทการสนับสนุนอย่างไร 
 

2. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต  
 ท่านมีความเห็นว่าควรพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ไปในทิศทางใด มีประเด็นใดบ้างที่

ควรเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงมากที่สุด  
 ท่านมีความเห็นว่าภาคเอกชนควรมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง และภาครัฐสามารถ

เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนได้อย่างไร  
 ท่านคิดว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม  สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ได้มากน้อยเพียงใด  

มีอุตสาหกรรมใดบ้าง และต้องการให้ สศส. สนับสนุนอย่างไร 
 

ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ 
1. ภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 ท่านมีความเห็นอย่างไร ต่อการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  
 ท่านมีความต้องการใช้ข้อมูลของอุตสาหกรรมส าหรับการด าเนินธุรกิจ/หน่วยงานของท่านหรือไม่ หากใช่ 

ท่านใช้งานข้อมูลส าหรับการใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง (เช่น ข้อมูลสถิติ มูลค่าตลาด จ านวน
ผู้ประกอบการ หรือแรงงานในสายอาชีพ) 

 ข้อมูลที่ท่านต้องการ เป็นข้อมูลประเภทใด หัวข้อใด 
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2. แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลในอนาคต  
 จากภาพรวมการจัดเก็บข้อมูลของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ท่านคิดว่าข้อมูลใดบ้างที่ควรมีการจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต  
 ท่านมีความเห็นว่า การน าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรมในอนาคตควรท าเป็นรูปแบบใด  เพื่อให้สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการใช้ประโยชน์ของท่านได้มากที่สุด (รวมถึงความถี่ของการอัพเดทข้อมูลควรเป็น
อย่างไร) รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการด าเนินการและพัฒนาฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมของ สศส. 


