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เวทีการประชุม 

[เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์* (1 พฤศจิกายน  2553)] 

 

การจัดสถานที่ส าหรับการ
ประชุม  เวทีก็เป็นอีกจุดหนึ่ง

ที่มีความส าคัญ  เป็นเร่ืองที่

จะต้องเตรียมการก่อนการ

ประชุม และหน้าที่ของฝ่าย 

จัดสถานที่หรือผู้จัดประชุม

ต้องมีข้อมูลเบื้องต้นได้แก่  

สถานที่  รูปแบบการจัด

ประชุม จ านวนคน วิธีการ  

จัดประชุม เป็นต้น 

การจัดเวทีส าหรับการประชุม ในที่นี้จะรวมถึงป้ายบนเวที   เวที เป็นจุดเด่นของห้องประชุมที่ผู้เข้า

ประชุมจะรับรู้ว่า  เข้าประชุมได้ถูกห้องหรือตรงกับหัวข้อเร่ืองที่มาประชุม    ห้องประชุมส่วนใหญ่ที่พบ จะ

ยกพื้นขึ้นมาระดับหนึ่ง ทั้งนี้ จะเป็นเพราะให้ผู้ที่จะเป็นประธานเปิดประชุม  ผู้บรรยาย  แขกรับเชิญ  อยู่ใน

จุดที่เห็นชัดหรือเด่นกว่า นี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการมี “เวที”   

ห้องประชุมที่จัดให้มีเวทีมีระดับเหนือพื้นปกติน้ี ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับการจัดประชุม เช่น ฟัง

บรรยาย, จัดนิทรรศการ, รับฟังนโยบาย ฯลฯ การจัดห้องประชุมที่มีเวทีแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการจัด

ประชุม ซึ่งต้องการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม หรือการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าประชุม  สภาพของเวที ยิ่งสูง 

มากอาจมองดูในมิติที่ว่า อยู่ในระดับที่เหนือกว่า  คนที่อยู่บนหรือสูงกว่าต้องการครอบง าความคิด  หรือท า

ให้คนฟังถูกอยู่ภายใต้หรือการบังคับของคนที่เหนือกว่า (ผู้เขียน) 

 วกมาเข้าเร่ือง  ผู้เขียนต้ังข้อสังเกตจากประสบการณ์ เป็นผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมประชุม  ที่สภาพห้อง

ประชุมมีเวทีต่างระดับกับพื้นปกติ มากน้อยตามล าดับ  พบเห็นหลายเร่ืองหลายคร้ัง เก็บเกี่ยวเป็นเร่ืองเล่า 

เอาไปใช้ในการท างาน มีอะไรบ้าง มาติดตามกันดังนี้ 
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 ระดับเวที    สถานที่จัดประชุมที่มีเวทีสูง จะเหมาะส าหรับการจัดประชุมซึ่งต้องการให้งานนั้น       

โดดเด่น ผู้เปิดงานหรือประธานจะเห็นเด่นชัดในระยะไกล  ห้องประชุมมีขนาดใหญ่  ห้องประชุม

แบบนี้นิยมหรือเหมาะกับงานของทางราชการ  ข้อควรระวังคือ เมื่อเวทีสูงการเดินขึ้น-ลงบันได จะ

ชันและไม่มีราวส าหรับเกาะ ดังนั้น หากมีผู้ที่จะต้องขึ้นลงบันไดแบบนี้ ต้องคอยระมัดระวังให้กับ

ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือรูปทรงของกระโปรงสุภาพสตรีบางแบบ อาจท าให้ 

การก้าวขึ้นลงล าบาก 

 

 

 แสงบนเวที   หากต้องมีกิจกรรมเคลื่อนไหว หรือการบรรยายบนเวที ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

ส าหรับผู้ท ากิจกรรมด้วย เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่คุ้นเคยกับขนาดหรืออุปกรณ์บนเวที เมื่อ    

ไม่สว่างอาจท าให้เกิดพลาดตกหรือชนท าให้บาดเจ็บได้   จุดเดินขึ้นลงเวทีก็ต้องดูแลให้สว่างทั่วถึง  

นอกจากนั้น ขณะที่มีการน าเสนอบนจอภาพ  ตรงจุดของผู้บรรยาย ควรมีแสงสว่างส่อง เพื่อให้เห็น

ทั้งผู้บรรยายและช่วยให้ผู้บรรยายมองเห็นเคร่ืองไม้เคร่ืองมือไปพร้อมกันด้วย  

 

 ข้อความบนป้ายเวที  ผู้จัดประชุมต้องตรวจสอบข้อความให้ครบถ้วน การสะกดตัวการันต์ได้

ถูกต้องตามหลักภาษา หากเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องสะกดให้ถูกและเป็นไปตามหลักไวยากรณ์
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เช่นกัน  ตัวอักษรที่เลือกใช้ ควรเป็นฟอนต์ที่อ่านได้ง่ายและชัดเจน (เลือกใช้ฟอนต์ที่มีหัว)   

สัญลักษณ์หรือตราของหน่วยงานใช้สีและรูปแบบที่ถูกต้องและเห็นได้ชัดเจน   ข้อความระบุ        

บนเวที จะประกอบด้วย หัวข้อเร่ืองที่ประชุม ต้องตรงกับหนังสือ/เอกสารที่แจ้งหรือเชิญประชุม  

หน่วยงานที่จัดประชุม   ช่วงเวลาที่จัดประชุม  สถานที่จัดประชุม (ชื่อห้องประชุมหรือชื่อโรงแรม) 

 ระดับของป้ายข้อความ  จะต้องเห็นเด่นชัด ควรสูงอยู่ในระดับเมื่อผู้บรรยายนั่งบนโต๊ะบรรยายแล้ว

ไม่บังข้อความ ทั้งนี้ บางกรณี ป้ายข้อความ มักจะใช้ประโยชน์เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น เช่น  การ

เปิดประชุม  การปิดประชุม การรับเกียรติบัตร  การมอบรางวัล   หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ป้าย

ข้อความบนเวทีจะถูกปิดหรือบังด้วยจอภาพเพื่อน าเสนอ  ดังนั้น  การเลือกเวที ป้ายข้อความ  

จอภาพที่น าเสนอ  จึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งผู้จัดประชุมจะต้องน าไปพิจารณาเลือกห้องประชุม  

 ดอกไม้บนเวที   ดอกไม้จะสร้างสีสันให้กับเวที  ประทับใจผู้เข้าประชุม  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มขึ้น  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  หรือดอกไม้สร้างจุดเด่นหรือดึงความสนใจจาก

ผู้บรรยายหรือหัวข้อ/เร่ืองการประชุม  นอกจากนี้ยังรวมถึงดอกไม้ที่จัดบนโต๊ะผู้บรรยาย ต้องอยู่ใน

ระดับเมื่อผู้บรรยายนั่งแล้ว ดอกไม้ไม่บดบังมองไม่เห็นทั้งผู้บรรยายและผู้เข้าประชุม  กลิ่นของ

ดอกไม้รบกวนหรือท าให้ผู้บรรยายแพ้ละอองเกสร  

 โต๊ะหมู่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์  ผู้จัดประชุมจะต้องศึกษาและตรวจสอบการจัดโต๊ะหมู่บูชา

และการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามธรรมเนียมปฏิบัติ  อันเป็นวัฒนธรรม

ที่พึงปฏิบัติ  ส าหรับการจัดประชุมที่มีการจุดเทียบธูป ต้องจัดเตรียมคนให้พร้อม 

 วัสดุอุปกรณ์บนเวที  ฝ่ายสถานที่จะต้องดูแลความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้า  สายเคร่ือง

โสตทัศนูปกรณ์ สายไมโครโฟน  ให้มิดชิดหรือไม่เกะกะ  ท าให้ผู้บรรยายหรือผู้เข้าประชุมสะดุด

หกล้มหรือโดนแล้วหลุดในขณะใช้งานบนเวที  
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 การมอบเกียรติบัตร/รางวัลบนเวที   พิธีการนี้จะด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายสถานที่

จะต้องจัดเตรียมเวทีให้พร้อมไม่มีโต๊ะ อุปกรณ์เคร่ืองไม้เคร่ืองมือเกะกะ   พิธีกรต้องแจ้งพธิีการ

ล่วงหน้า เช่น  จุดที่จะรับ  การขึ้นลงเวทีคนละด้านเพื่อจะได้ไม่ต้องสับสนหรือเบียดชนกันได้  

นอกจากนี้ยังเอ้ือในการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งจะได้ภาพสวยงามเด่นชัดทั้งคนและป้ายบนเวที 

 

นั้นคือหน้าที่ของผู้จัดประชุม ต้องคอยสอดส่องดูแลให้   “เวที”  เป็นสถานที่ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าร่วม

ประชุม แม้จะอยู่ในบทบาทใดไม่ว่า จะเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม  แขกผู้มีเกียรติ  ผู้ได้รับรางวัล  ประธานการ

ประชุม จนถึงผู้จัดประชุม ได้ใช้พื้นที่ของเวทีในการแสดงออกถึง ความสามารถ ความรอบรู้  ความยินดี  

ความร่วมมือ หรืออีกหลากหลายเหตุผล  เพื่อให้เห็นว่า อย่างน้อย “คุณ” ก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งได้ก้าวขึ้น

บน...เวที..นั้นแล้ว 

 

*นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 28  ตุลาคม  2553 
เขียนจากประสบการณ์เป็นผู้จัดและผู้เข้าร่วมประชุม 
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  อีเมล pomdvt@hotmail.com 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 
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