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한 권으로 보는 그림 직업 백과



  เคยสงสัยไหมว่า...ในโลกน้ีมีอาชีพอยู่มากมาย แล้วอาชีพอะไรที่เหมาะกับเรา บางคนก็ 

ฝันไว้แล้วว่าอยากจะท�างานอะไร แต่บางคนอาจยังไม่เคยมคีวามฝันมาก่อนเลย  สิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ด

ในการเลือกอาชีพคือ ต้องเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีว่าชอบ สนใจ และถนัดในด้านใด  การเลือก 

งานท่ีชอบและสามารถท�าได้ดจีะท�าให้เรามคีวามสขุในการท�างาน  ทีส่�าคญัจะต้องไม่ลมืว่าเมือ่มี 

เป้าหมายหรือความฝันแล้ว ก็ต้องพากเพียรอย่างสม�่าเสมอเพื่อจะได้ประกอบอาชีพที่ต้องการ

 สารานุกรมภาพการ์ตูน: อาชีพรอบโลก รวบรวมอาชีพต่าง ๆ จากท่ัวโลกที่ทุกคนใฝ่ฝัน 

โดยแยกตามสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญ และอธิบายลักษณะการท�างานของอาชีพนั้น ๆ อย่าง

ละเอียด  นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกท่ีกล่าวถึงอาชีพแปลกใหม่ที่หลายคนไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่ง 

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ีต้องการรู้จักอาชีพต่าง ๆ ให้มากข้ึน  ถ้าใครยังไม่มีความฝันเก่ียวกับ

อาชีพ ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็จะมองเห็นหรือวางแผนเกี่ยวกับอนาคตได้

  อย่าลมื สารานุกรมภาพการ์ตนู: มองโลกผ่านประวตัศิาสตร์ หนังสอืดอีกีเล่มทีพ่าผูอ่้าน

ย้อนเวลาไปสู่ยุคสมัยต่าง ๆ ของโลก ตั้งแต่การก�าเนิดของมนุษยชาติจนถึงยุคปัจจุบัน

  ตอนนีพ้ร้อมจะเรียนรูก้ารท�างานของอาชพีตา่ง ๆ  เพือ่เตรียมตัวมุง่สู่อาชพีในฝันแล้วหรอืยงั 

ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย!

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�าน�าส�านักพิมพ์
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ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 97  วิศวกรการแพทย์ 259  ช่างนาฬิกา 260

ชอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นักเทคโนโลยีชวีภาพ 40  นกัดาราศาสตร์ฟิสกิส์ 42  นกัอุตุนิยมวิทยา 44  นกัสถิติ 46  นกัเทคนิคการแพทย์ 70
ช่างรังวัด 80  วิศวกรโยธา 82  นักบินอวกาศ 85  วิศวกรการบินและอวกาศ 88

ชอบสัตว์และธรรมชาติ
นักกีฏวิทยา 38  นักธรณีวิทยา 48  เกษตรกร 51  นักสัตวบาล 52  ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 53
ผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ 54  นักสมุทรศาสตร์ 56  ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 57  สัตวแพทย์ 68
ภูมิสถาปนิก 83  ช่างเสริมสวยสัตว์เลี้ยง 226  นักจัดดอกไม้ 258  นักออกแบบตัดแต่งไม้พุ่ม 258
ผู้ดูแลม้า 261

ชอบคอมพิวเตอร์และเกม
ผู้ดูแลเว็บไซต์ 138  นักออกแบบเว็บไซต์ 140  นักสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ 141
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 142  นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 144  นักเล่นเกมมืออาชีพ 146
ผู้ดูแลระบบ 147  ผู้รักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 148

ชอบกีฬาและการแสดง
ครูฝึกสอนการออกก�าลังกาย 123  ผู้ก�ากับ 158  นักมายากล 178  นางแบบ 182  นักพากย์ 185
นักออกแบบท่าเต้น 186  นักแสดง 188  ผู้จัดการนักแสดง 190  โปรดิวเซอร์เพลง 194
นักแต่งท�านองเพลง 195  นักกีฬา 200  บอดี้การ์ด 254  สตันต์แมน 258
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน�้าหนัก 259  นักกีฬาศิลปะการต่อสูป้้องกันตัวแบบผสม 261
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการดแูลรปูร่าง 261  นักเวชศาสตร์การกีฬา 262

สารบัญ
แยกตามความชอบและความสนใจ



หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ

ชอบศิลปะและภาพยนตร์
ผูส้ร้างแอนิเมชนั 136  ช่างหตัถกรรม 176  นกัเขยีนการ์ตนู 180  ช่างภาพ 184  ผูก้�ากับภาพยนตร์ 192
ภัณฑารักษ์ 196  นักเขียนอักษรวิจิตร 258  นักสเกตช์ภาพคนร้าย 258  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสี 261
นักออกแบบธนบัตร 262

ชอบอ่านและเขียนหนังสือ
นกัประวัตศิาสตร์ 50  อาจารย์มหาวทิยาลยั 130  นักข่าว 152  ผูเ้ขยีนค�าโฆษณา 157  นักเขียนบท 160
บรรณารักษ์ 166  นักเขียน 168  บรรณาธิการ 170  นักวิจารณ์ 172  นักแปลอักษรเบรล 173

ชอบสอนและช่วยเหลือผู้อ่ืน
แพทย์ 60  แพทย์แผนจีน 62  พยาบาล 64  เภสัชกร 66  ต�ารวจ 108  นักดับเพลิง 110  ทหาร 112
ข้าราชการ 117  นักสังคมสงเคราะห์ 120  นักจิตวิทยา 122  นักศิลปะบ�าบัด 124  ครูอนุบาล 126
ครูประถม 128  นักบวช 132  พี่เลี้ยงเด็ก 234  ผู้จัดการงานศพ 260

ชอบเศรษฐกิจและการค้าขาย
ที่ปรึกษาทางการบริหาร 16  นักวางแผนทางการเงิน 17  นักบัญชีภาษีอากร 18  นักบัญชี 20
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 22  นักเก็งก�าไรค่าเงิน 26  พนักงานธนาคาร 29  ผู้จัดการกองทุน 30
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 34  นักบริหารธุรกิจ 35  นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 149

ชอบการจัดการและตรวจสอบ
นักประเมินราคา 23  ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ธนบัตรปลอม 28  ตัวแทนสิทธิบัตร 100
นักบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม 198  เลขานุการ 232  ผู้ประสานงานในโรงพยาบาล 260
ผู้เชี่ยวชาญตรวจจับการดักฟัง 261  นักอัญมณีศาสตร์ 262  ผู้ดูแลแบรนด์สินค้า 262
พนักงานอ�านวยการบิน 262



ชอบพบปะผู้คน
ผู้ประเมินความเสียหาย 24  นักสรรหาบุคลากรมืออาชีพ 32  พนักงานโรงแรม 236
พนักงานต้อนรับของโรงแรม 238  นักวางแผนงานแต่งงาน 244  นักวางแผนจัดงานเลี้ยง 245
พนักงานขาย 248  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 252

ชอบอาหารและการตกแต่ง
นักออกแบบตกแต่งภายใน 78  เชฟ 204  นักโภชนาการ 206  ช่างขนมอบ 208  ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งไวน์ 210
ช่างท�าขนมจากช็อกโกแลต 212  นักชงกาแฟ 214  นักออกแบบอาหาร 215  นักออกแบบแฟชั่น 218
สไตลิสต์ 220  ช่างดูแลผิว 221  ช่างแต่งหน้า 222  ช่างแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ 223  ช่างท�าผม 224
นักปรุงน�้าหอม 228  ผู้จัดการสปา 259  ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม 260  นักสุคนธบ�าบัด 260

ชอบท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติ 14  กัปตันเรือ 84  นักบิน 86  นักการทูต 116  ล่าม 162
นักแปล 164  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 240  มัคคุเทศก์ 242  นักพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 243

ชอบการพูดและกฎหมาย
นักโฆษณา 12  ทนายแรงงาน 102  ผู้พิพากษาและอัยการ 104  ทนายความ 106
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 114  ผู้ประกาศข่าว 154  ผู้สื่อข่าว 156  ผู้ด�าเนินรายการโฮมช็อปปิง 246
พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ 250  นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 251  นักพากย์กีฬา 259





คนท่ีสนใจเรือ่งเศรษฐกิจ การเงนิ การลงทุน และ

ละเอียดถี่ถ้วนเรื่องการใช้จ่าย อาจเหมาะกับอาชีพ 

ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ เช่น นักบัญชี 

พนักงานธนาคาร นักวางแผนทางการเงิน ท่ีปรึกษา

ทางการบริหาร นักธุรกิจ นักประเมินราคา เป็นต้น 

อาชีพเหล่าน้ีเหมาะกับคนท่ีชอบงานซับซ้อน ท้าทาย 

ชอบวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ชอบวางแผนและชี้แนะ 

กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำาและรับผิดชอบสูง  

โน้มน้าวใจเก่ง ชอบงานเอกสาร ตัวเลข และการ 

จัดเก็บข้อมูล มีระเบียบ โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวกับ 

การเงนิ สิง่สำาคัญคือตอ้งทำางานอย่างละเอยีดรอบคอบ 

ซื่อสัตย์ และมีแบบแผน

บทที่ 1
เศรษฐศาสตร์และ
การบริหารธุรกิจ



โรงแรม

วิชาบัญชี
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น่ีเป็นรองเท้ารุ่นใหม่
ของเรา จุดเด่นคือ...

โฆษณาจะต้องเน้น
ประสิทธิภาพของรองเท้า

รุ่นน้ีที่ต่างจากคู่แข่ง
สํำารวจสินค้าคู่แข่งที่มี ในตลาด 
แล้วนํำา ข้อมูลมาออกแบบโฆษณา

ภาพรองเท้าที่
พรีเซนเตอร์สวมต้องเด่น

พรีเซนเตอร์
ต้องเป็นนักกีฬาดัง

ต้องมีฉากสวมรองเท้า
แล้วกระโดดเท ่ๆ...

เราจะใช้นักกีฬาชื่อดัง
เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ

โอเค ผมชอบ
ไอเดียคุณ

โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ลงหรือยัง

โฆษณาทาง
โทรทัศน์ออกตรง
เวลาหรือเปล่าคะ

โฆษณาดังเปรี้ยงปร้างเลยค่ะ 
ใคร ๆ ก็จํำ าได้

คัต!

เยี่ยม!

แอ็กชัน!

ลองคํำ านวณ
งบประมาณดูซิ...

ถ้าทํำ าโฆษณาแบบน้ี 
ผมรับรองว่ายอดขายถล่มทลาย

แน่ครับ!

ผูว่้าจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำ เสนอ
	 ก่อนการผลิตโฆษณา
บริษัทโฆษณาจะแข่งกัน
เสนอแผนโฆษณาให้แก่
ลูกค้า	 เรียกว่า	การนำา
เสนอแผนโฆษณา	 โดย
จะนำาเสนอแผนโฆษณาอย่าง
ละเอยีด	และพยายามชกัจงูให้ลกูคา้เลอืกแผนโฆษณา
ของตน	เพื่อผลิตเป็นโฆษณาจริงต่อไป

ความสามารถในการสื่อสาร
การเจรจาและการโน้มน้าวใจเป็นสิ่งจำ�เป็น
	 บางครั้งบริษัทโฆษณาอาจจะส่งนักโฆษณาไปพบกับลูกค้า
โดยตรง	 เพ่ืออธิบายถึงความสำาคัญและ
ประโยชน์ของการผลิตโฆษณาสำาหรับ
สินค้าน้ัน	รวมถึงโน้มน้าวให้จา้งทำาโฆษณา
ด้วย	 ดังน้ัน	ความสามารถในการสื่อสาร
ของนักโฆษณาจงึเปน็สิง่สำาคญั	คอืตอ้งมี
ทักษะในการเจรจา	การโน้มน้าวใจ	และ
พูดอย่างมีเหตุผล

เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ   วางแผนและบริหารการผลิตโฆษณาทุกขั้นตอน
ให้ตรงตามความตอ้งการของผู้ว่าจา้ง และนำาไปเผยแพร่
ทางสื่อต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อใช้เป็นสื่อท่ีจะนำาข้อมูล 
ข่าวสารไปยังผู้บริโภคนักโฆษณา

ขั้นตอนการผลิตโฆษณา

บะหมี่รสเลิศ

วางแผนและบริหารงานโฆษณาทั้งหมด
ปจัจบุนัสือ่โฆษณามอีทิธิพลตอ่สงัคมและชวิีตประจำาวนัของผูค้น

เป็นอย่างมาก	 เมื่อมีผู้ว่าจ้างให้ผลิตโฆษณา	นักโฆษณาจะวางแผน 

และทำาการผลิตให้ตรงตามคำาสั่ง	จากนั้นก็นำาไปเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ	 

ทีเ่หมาะสม	นอกจากน้ียังเปน็ตวัแทนของบรษิทัโฆษณาท่ีจะแลกเปลีย่น 

ความคดิเหน็กับลกูคา้	และควบคมุดแูลขัน้ตอนการผลติโฆษณาทัง้หมด
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ช่วยเขียนชื่อผลิตภัณฑ์
ที่คุณใช้อยู่ให้ด้วยครับ

แบบสอบถาม

“นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

สู่อาชีพ
เส้นทาง

แอ็กชัน

 นักโฆษณาต้องมี
ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับ
การผลิตโฆษณา เช่น เข้าใจ
ความต้องการของผู้บริโภค 
ความนยิมของตลาด รวมถึง
ทันกระแสวงการโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้อง
เป็นสือ่กลางทางความคิดของทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง และมคีวาม
คิดเชิงสร้างสรรค์ ต้องมคีวามเป็นผูน้�า ทีส่�าคัญคือจะต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ นอกจากนี้
ยังควรรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ใหม่ ๆ  จะเห็นได้ว่านักโฆษณาจะต้องมีความสามารถที ่
หลากหลาย เพื่อให้สามารถผลิตโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น 

นกัการตลาด 
 ส�ารวจข้อมูลว่าโฆษณาแบบไหน 
จะท�าให้สินค้าขายดีขึ้น โดยดูจากแบบ 
สอบถาม การจัดเสวนา รวมถึงการส�ารวจ
ตลาดและผูบ้ริโภค

นกัวิจัยโฆษณา
 วิเคราะห์ว่าสื่อช่องทางใดจะท�าให้
คนรู้จักโฆษณาที่ผลิตออกมาได้ดีที่สุด
เช่น โฆษณาบนรถประจ�าทาง โฆษณาทาง
อนิเทอร์เน็ต วิทยุ หรือโทรทัศน์

นกัโฆษณา
 วิเคราะห์แบบสอบถามของนักการ
ตลาด หารือกับผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา 
จากน้ันจึงวางแผนงานโฆษณาเพ่ือให ้
ผูบ้ริโภครู้จักสนิค้า

โปรดิวเซอร์
 ควบคุมการผลิต
โฆษณาทั้งหมด

ผูก้�ากับศลิป์
 ดแูลด้านองค์ประกอบ
ศิลป์ การออกแบบกราฟิก 
รวมถึงการท�าเทคนคิพิเศษ

นักเขียนบทโฆษณา
 เขียนค�าโฆษณาให ้
ตรงตามแนวคิดที่ต้องการ 
สื่อกับผู้บริโภค

นกัโฆษณา
 ควบคุมการผลิตโฆษณา
ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงประเมิน
ผลโฆษณาหลังการเผยแพร่ทางสื่อ 
ต่าง ๆ

อยากเป็นนักโฆษณา
ต้องเรียนอะไร

โฆษณาเป็นงานที่สร้างสรรค์โดยบุคคลหลายฝ่าย

อาชีพท่ีเก่ียวข้องในข้ันตอนการวางแผน

อาชีพท่ีเก่ียวข้องในข้ันตอนการผลิต

“ต้องมีความรู้รอบด้าน”

	 ตอ้งเรยีนคณะนเิทศศาสตร	์สาขาวิชาการโฆษณาและ 
สื่อสารการตลาด	 ย่ิงถ้าได้สะสมประสบการณ์ในชมรม
โฆษณา	หรือผ่านประสบการณ์อื่น ๆ	 เช่น	 เคยได้รับรางวัล 
ในการประกวดงานโฆษณาก็ย่ิงดี	 หลังจากมีประสบการณ์
การทำางานด้านโฆษณาในองค์กรหรือบริษัทโฆษณา	และ
ได้เรียนรู้งานพ้ืนฐานเก่ียวกับโฆษณาแล้ว	 ก็จะนำาไปสู่อาชีพ 
นักโฆษณาได้
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ยินดีต้อนรับครับ!

โอ้! สวยมาก

โรงแรม

	 เมื่อโลกแคบลง	 งานพบปะหรือการประชุมระดับ
นานาชาตก็ิมรีปูแบบหลากหลายมากขึน้	 เช่น	งานนิทรรศการ 
งานเสวนา	งานสัมมนา	งานประชุมระดับนานาชาติ	ซึ่งจัด 
ข้ึนเพ่ือให้ตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็หรอืแก้ไขปัญหาร่วมกัน	การท่ีบคุคลสำาคญัจากแต่ละ

วางแผนขัน้ตอนทัง้หมดและควบคุมดูแลการจัดงาน
 ผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติ หรือ นักวางแผนงานประชุม เป็นผู ้ที่
ดูแลตั้งแต่แผนงานไปจนถึงงานบัญชี เมื่อจะจัดงานประชุมนานาชาติ สิ่งที่ต้องท�าคือวาง
ก�าหนดการของงานประชุม คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานประชุมและวิทยากรรับเชิญ จากน้ันก็ 
จัดทีมงานและคณะกรรมการเพ่ือด�าเนินงาน รวมทั้งจัดเตรียมงานในเร่ืองอื่นๆ เช่น 
จัดโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ร่วมประชุม จองที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินส�าหรับผู้ร่วมประชุม 
เลือกสถานที่จัดประชุม นอกจากน้ียังต้องจัดเตรียมกิจกรรมทางสังคมเพ่ิมเติมด้วย 
โดยทั่วไปแล้ว งานประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 1,000 คน มักจะต้องใช้เวลา 
เตรียมงาน 2-3 ปี

งานของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติ

เป็นทูตเฉพาะกิจ
 งานประชุมนานาชาติเป็นงานที่ทุกประเทศต้องการจัด
เน่ืองจากเมื่อจัดแล้วจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชมุนานาชาติจึงมีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เช่น ศักยภาพในการจัดงาน เสน่ห์ของ 
ประเทศ เพื่อให้ต่างชาติกสนใจและเดินทางมาที่ประเทศของตน

รับผิดชอบการจัดงานระดับนานาชาต ิ

เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

  วางแผนและควบคุมดูแลการจัดงาน
ในระดับนานาชาติ เช่น งานนิทรรศการ งาน
แสดงสินค้า งานประชุมวิชาการ งานเสวนา 
งานสัมมนา ที่มีหลายประเทศเข้าร่วมงาน

ผู้เช่ียวชาญด้าน
การจัดประชุมนานาชาติ

ประเทศมาร่วมงานประชมุนานาชาติ	ทำาให้เมอืงหรอืประเทศ
ที่จัดงานได้ยกระดับภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ	 ด้วยเหตุน้ี	หลายประเทศจึงแข่งขันกันเพ่ือให้ได้
เป็นผู้จัดงาน	โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติ
จะทำาหน้าที่ดำาเนินการจัดงานดังกล่าว
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สู่อาชีพ
เส้นทาง

ภาษาต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

ใบวางแผน

	 ต้องเรียนคณะศิลป- 
ศาสตร์	สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
หรือคณะบริหารธุรกิจ	สาขา
วิชาการจัดการ	หรือเข้าร่วม
หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน
ที่เ ก่ียวข้อง	 เช่น	 สำานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ	(องค์การมหาชน)	
สมาคมส่งเสริมการประชุม

นานาชาติ	 (ไทย)	 การจัดการข้อมูลข่าวสาร	การวางแผนงาน
ประชุมและการปฏิบัติงาน	 ล้วนเป็นคุณสมบัติท่ีเก่ียวข้องกับ 
การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติ	 สิ่งสำาคัญคือ 
การสั่งสมประสบการณ์การทำางานในระดับนานาชาติ	 โดยต้องมี
ใจรักและมีความโดดเด่นด้านภาษาด้วย

ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ
เป็นสิ่งจ�าเป็น�
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประชุมนานาชาติมีโอกาสได้
พบปะชาวต่างชาติอยู่เสมอ
จึงทำาหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการประชาสัมพันธ์
ประเทศเพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่ผูเ้ข้าร่วมงาน
เช่น	ด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้
เก่ียวกับประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างดี	 เช่น	ภาษา	มารยาท 
ในสังคม	 วิธีการทักทาย	 วิถีชีวิต	 หรือพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมเพ่ือจะได้สร้างไมตรีต่อกัน	โดยไม่เกิดความ
เข้าใจผิดและทำาเรื่องผิดพลาดขึ้น

งานประชุมนานาชาติ
 งานประชุมนานาชาติ หมายถึง งานประชุมที่ประเทศต่าง  ๆ 
มาร่วมกันอภิปรายหัวข้อส�าคัญที่ถูกก�าหนดขึ้น อาจจะเป็นนิทรรศการ
การอภิปราย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การประชุมย่อย 
โดยรูปแบบของงานประชุมอาจแตกต่างกันตามคณะผู ้ร ่วมประชุม 
วิธีด�าเนินการประชุมหรือหัวข้อประชุม งานประชุมนานาชาติมีส่วนช่วย 
ในด้านการพัฒนาอตุสาหกรรม รวมทั้งท�าให้เกิดการแลกเปลีย่นระหว่าง
ประเทศในด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ

ความรู้และความคิดในระดับนานาชาติ
เป็นสิ่งจำ�เป็น�
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมนานาชาติต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น	 
มภีาษาตา่งประเทศทีถ่นัด	และมคีวามรูแ้ละความคดิเก่ียวกับสถานการณ์ 
ระหว่างประเทศ	นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ท่ีหลากหลาย	 เช่น	ตลาด
การท่องเท่ียว	แผนจัดงานอีเวนต์	การวางแผนและจัดเตรียมการประชุม	
นอกจากความสามารถในการทำางานและความเป็นผู้นำาแล้ว	 การคุม 
ทีมงานและการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเยี่ยมก็เป็นสิ่งจำาเป็น	 หากได้จัด 
งานใหญ่ ๆ	ก็จะมีโอกาสเผชิญสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง	 ต้องฝึกแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า	และรู้จักเจรจาต่อรองเมื่อผู้ร่วมประชุมมีข้อเรียกร้องต่าง ๆ

 การวางแผนและการจัดงานประชุมต้องอาศัย 
ความรู้ความสามารถของผู ้เช่ียวชาญด้านการจัดประชุม
นานาชาต ิตลอดจนความละเอยีดถ่ีถ้วนในการบริหารจัดการ
และการควบคุมดูแลการด�าเนินงานทั้งหมด การจัดงาน
ประชุมนานาชาติ 1 งาน จะใช้เวลา 
เตรียมการประมาณ 1 ปี ไปจนถึง
5-6 ปี หากอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประชุมนานาชาติ
นอกจากต้องเก่งภาษาองักฤษแล้ว
ยังต้องตัง้ใจเรียนรู้ประวัตศิาสตร์
และวฒันธรรม เพ่ือท�าให้ประเทศ 
ของเราเป็นทีรู่จั้กของต่างประเทศ

“ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของแต่ละ 
ประเทศ”

อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประชุมนานาชาติ�ต้องเรียนอะไร
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