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รูปแบบต่าง ๆ ของการจัดเวทีประชุม 

[เร่ือง :  ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  8 พฤศจิกายน  2553] 

 

จากบทความ   “การจัดเวทีการประชุม”  ผู้เขียนได้น าเสนอเน้ือหาและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเวทีมา
เล่าสู่กันฟัง ต่อจากเนื้อหาก็ลงสู่ภาคปฏิบัติ   ซึ่งเอกสารฉบับนี้ จะได้น าภาพของการจัดเวทีต่าง ๆ รูปแบบ 
เช่น  การจัดประชุม  การจัดนิทรรศการ  การเปิดงานประชุมวิชา  การน าเสนองาน ฯลฯ  รวมรวมภาพ
จ านวนหนึ่งที่ได้บันทึกไว้ และแจงรายละเอียด  บรรยายพร้อมภาพ ดังนี้ 

 

เป็นเวทีที่จัดเตรียมส าหรับการบรรยายโดยนักวิชาการจ านวนหนึ่ง โดยมีผู้ด า เนินรายการอยู่บนเวที 
นั่งรวมกลุ่มกับแขกรับเชิญ  เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่  จุได้ประมาณ 500 คน โพเดียมพิธีกร ต้ังอยู่บนเวที
ที่มีขนาดสูง ผู้เข้าประชุมสามารถมองเห็นเวทีและกลุ่มผู้บรรยายได้ชัดเจน  และใช้จอน าเสนอขนาดใหญ่ 3 
จอ ดังนั้น ผู้อยู่ด้านข้างซ้าย-ขวา ก็มองเห็นจอได้ชัดเจนเช่นกัน 
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เป็นเวทีส าหรับเปิดการประชุม  งานประกวด
แข่งขันฯ โดยช่วงแรกของงานจะเป็นพิธีเปิด 
เสร็จจากพิธีเปิด บนเวทีจะหยุดใช้งานชั่วคราว 
เก้าอี้ทั้งหมดจะปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มการ
ประกวดแข่งขันฯ เป็นกลุ่ม ๆ  มีจอภาพขนาด
ใหญ่เพียง 1 จอ แต่สามารถมองเห็นใน
ระยะไกลได้   หากมีการน าเสนอบนเวที จะ
เห็นผู้น าเสนอได้ชัดเจนและมองเห็นป้ายเวที
ตลอด เพราะจอน าเสนอยกสูงขึ้น  ข้อจ ากัดคือ 
ผู้ที่นั่งอยู่ด้านหน้าใกล้จอซ้ายมือ จะต้องเงย
หน้า อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมครั้งนี้ 
ใช้เวทีในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  โพเดียมพิธีกร
จะอยู่ดา้นล่าง 

 

เป็นเวทีส าหรับเปิดการประชุม และมีการ
น าเสนอบนเวที ข้อจ ากัดของการจัดเวทีใน
คร้ังนี้คือ  ช่วงเวลาเปิดประชุม โต๊ะ
ส าหรับประธานเปิด เมื่อประธานนั่ง
บรรยายจะบังป้ายเวทีด้านหลังและจอ
น าเสนอซึ่งอยู่กลางเวที  วิธีการ
ปรับเปลี่ยนคือ เมื่อมีการน าเสนอให้เลื่อน
โต๊ะผู้น าเสนอไว้ด้านข้าง  โพเดียมส าหรับ
พิธีกรอยู่ด้านขวา ตรงกันข้ามกับชุด
รับแขก ท าให้พิธีกรสามารถสังเกตเห็น
ความพร้อมของประธานหรือการส่ง
สัญญาณจากผู้จัดประชุมได้ง่าย 
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เป็นเวทีส าหรับการประชุมรับทราบ
นโยบาย   เวทียกสูง  โพเดียมพิธีกร
อยู่ด้านซ้ายมือ ดังนั้น ชุดรับแขกจะ
อยู่ด้านตรงกันข้าม  ข้อจ ากัดของการ
จัดประชุมครั้งนี้คือ  เก้าอี้ส าหรับผู้
เข้าประชุมไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
ผู้ติดตามและผู้เข้าประชุมที่หน่วยงาน
ส่งมาเพิ่ม โดยไม่ได้แจ้งผู้จัดประชุม   
ด้านข้างทั้งซ้ายหรือขวาของที่นั่งไม่มี
ทางเดินตั้งโต๊ะติดผนัง  ฉะนั้นทุกคน
จะเข้าที่ประชุมต้องผ่านทางเดินตรง
กลางที่จัดไว้  จอภาพน าเสนออยู่
กลางเวที เลื่อนขึ้น-ลงได้โดยการ
ควบคุมของช่างประจ าห้องประชุม 

 

เป็นเวทีส าหรับการประชุมเปิดงานในที่
โล่งกว้าง และมีการจัดนิทรรศการเป็น   
บู๊ธเรียงรายใกล้กับเวที  ผู้เข้าประชุมจะ
ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
โพเดียมอยู่บนเวที ใช้ส าหรับประธาน
กล่าวเปิด การเปิดประชุมครั้งนี้ประธาน
ยืนกล่าวเปิดงาน และมีโพเดียมส าหรับ
พิธีกรอยู่ด้านล่างขวามือ  เก้าอี้ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงานจึงมีอยู่เพียงจ านวนหนึ่ง
เท่านั้น  ส าหรับผู้สนใจจะร่วมงานก็
สามารถยืนสังเกตการณ์อยู่รอบ ๆ ได้  
เสียงของการเปิดการประชุมหรือขณะจัด
งาน จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะดึงให้ผู้คน
สนใจและเข้ามาร่วมงานประชุม 
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เป็นเวทีส าหรับการประชุมและ
น าเสนอผลงาน ป้ายเวทีใช้ แผ่นไวนิล
พิมพ์ข้อความน ามาติดกับฉาก
ด้านหลัง  การจัดดอกไม้ด้านข้าง หาก
มองจากด้านหน้าหรือด้านข้างจะดูสูง
และรกพอสมควร และจัดด้วยดอกไม้
สด การจัดงานคร้ังนี้ใช้เวลา 3 วัน จึง
ท าให้จะต้องเปลี่ยนดอกไม้บางส่วน 
ในวันหลัง ๆ แม้ว่า ห้องประชุมจะ
เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอา กาศ และ
เป็นห้องประชุมที่ไม่ใช่ของโรงแรม  
ห้องนี้ใช้สีโทนแดงเลือดหมูตลอดทั้ง
ห้องและทั้งงาน (ผ้าคลุมโต๊ะ) 

 

 

เป็นเวทีส าหรับการประชุมงานวิชาการ 
มีจอน าเสนอแบบวางด้านข้างหรือปรับ
ตามความต้องการ ไม่มีจอติดผนัง/
เพดานเหมือนกับห้องประชุมอ่ืน  
ข้อจ ากัด ป้ายเวที ถ้าเป็นข้อความยาว
หรือจ านวนบรรทัดมาก เมื่อผู้บรรยาย
นั่งจะบังข้อความบางส่วน เมื่อปิดไฟ
ให้จอน าเสนอชัดยิ่งขึ้น ก็จะมองไม่
เห็นผู้บรรยาย  และห้องประชุมนี้มีพื้น
ต่างระดับ ขณะก้าวออกจากประตู หาก
ไม่ระวัง ผู้เข้าประชุมอาจจะต้องเจอ
อุบัติเหตุได้ง่าย  การจัดดอกไม้บนโต๊ะ
ผู้บรรยายใช้ดอกลิลลี่ที่มีกลิ่น 
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รูปแบบเวทีการประชุมทั้งหมดข้างต้น  ได้น าเสนอความคิดเห็นที่เกิดจากมุมมองส่วนตัว โดย       
การจัดเวทีประชุมแต่ละสถานที่  ข้อดีและข้อจ ากัดแตกต่างกัน ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการประชุมจะ
น าเอาจุดเด่นของแต่ละสถานที่มาน าเสนอให้ผู้เข้าประชุมเกิดความพึงพอใจที่สุด ส าหรับข้อจ ากัด  ผู้จัด
ประชุมต้องร่วมกันหรือปรึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพราะการจัดประชุมแต่ละประเภท
จะมีวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น ต้องการเวทีขนาดใหญ่   จอน าเสนอเด่น  จ านวนผู้เข้าประชุมน้อย  มีการแจก
โล่รางวัลบนเวที  มีกิจกรรมด้านล่างเวที  ใช้เวทีเฉพาะเปิดงาน เหล่านี้เป็นต้น  ดังนั้น ข้อมูล องค์ความรู้เร่ือง
เหล่านี้ต้องถูกรวบรวม ประสบการณ์จากการท างานจะบอกความก้าวหน้า  ข้อค าร้องแนะน าจะช่วยในการ
พัฒนา ก้าวสู่การเป็น...ผู้จัดประชุมมืออาชีพ  
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