
ใช้้ช้ีวิิตตามควิามฝััน
ในฐานะมืออาช้ีพ
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เข้าร่่วิมองค์กร่นักดำำานำ �า

ที่ี�ใหญ่่ทีี่�สุดุำและเป็็นที่ี�ยอมร่ับ

มากทีี่�สุุดำในโลก
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มืืออาชีีพของ PADI เป็็นผู้้�นำนักดำน้ำในการเดินทางเพื�อค้�นหาและสำรวจใต้�น้ำมืาต้ั้งแต้่ป็ี 1966 โดยการสอนหลักส้ต้รสำหรับ

นักดำน้ำที�ได�รับค้วามืนิยมืมืากที�สุดในโลก พวกเขาเป็ลี�ยนผู้้�ค้นให�เป็็นนักดำน้ำ และเป็ลี�ยนชีีวิต้ไป็ต้ลอดกาลและสร�างแรง

บันดาลใจให�ชีุมืชีนท้ต้แห่งท�องทะเลที�เต้ิบโต้ข้้นเรื�อย ๆ

บนเส�นทางส้่การเป็็นมืืออาชีีพของ PADI คุ้ณจะได�ฝึึกอบรมืกับผู้้�ให�การศ้ึกษาด�านการดำน้ำที�มืีป็ระสบการณ์และทุ่มืเท คุ้ณ 

จะกลายเป็็นส่วนหน้�งของชีุมืชีนนักดำน้ำทั�วโลกที�ใหญ่่ที�สุดในโลก ที�เชีื�อมืโยงกันด�วยค้วามืหลงใหลในการผู้จญ่ภััยและค้วามื

รักที�มืีต้่อโลกใต้�น้ำ

การเป็็นมืืออาชีีพของ PADI จะเป็็นการเป็ิดทางส้่อาชีีพที�ชี่วยให�คุ้ณค้�นพบ ด้แลและป็กป็้องมืหาสมืุทรได�มืากข้้น ในฐานะ 

มืืออาชีีพของ PADI โลกใบนี้—ทั้งด�านบนและด�านล่างของผู้ิวน้ำ—จะเป็็นของคุ้ณเพื�อการสำรวจ ด�วยค้วามืสามืารถในการ

ทำงานที�ร�านดำน้ำในท�องถิ�นหรือที�ศึ้นย์ดำน้้าเเละรีสอร์ทของ PADI หรือบนเรือ Liveaboard ที�ใดก็ได�ในโลก
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หลักสุูตร่ PADI Divemaster

หลักส้ต้ร PADI Divemaster เป็็นก�าวแรกของคุ้ณส้ก่ารเป็็นมืืออาชีีพ ผู้้�นำและที�ป็ร้กษาด�านการดำน้ำ* ด�วยการฝึึกอย่าง

ใกล�ชิีดกับค้ร้ผู้้�สอนของ PADI คุ้ณจะได�เพิ�มืพ้นค้วามืร้�ด�านการดำน้ำและฝึึกฝึนทักษะของคุ้ณไป็ส้่ระดับมืืออาชีีพเพื�อให�คุ้ณ

สามืารถค้าดการณ์และแก�ไขป็ัญ่หาทั�ว ๆ ไป็ของนักดำน้ำอย่างง่ายดาย คุ้ณจะได�รับป็ระสบการณ์การจัดการและการค้วบคุ้มื

การดำน้ำ และเป็็นแบบอย่างที�ดีให�กับผู้้�อื�น

ในฐานะได๊พ์มืาสเต้อร์ของ PADI คุ้ณจะต้�องค้วบคุ้มืดแ้ลและจัดกิจกรรมืดำน้ำต้่าง ๆ งานของได๊พ์มืาสเต้อร์นั้นรวมืถง้การให�

ค้วามืชี่วยเหลือในชีั้นเรียน ไกด์นำการดำน้ำและการทำงานบนเรือ Liveaboard ไมื่ว่าคุ้ณจะต้�องการทำงานที�สถานที�ดำน้ำที�

ห่างไกลหรือทำงานใกล�บ�านที�ร�านดำน้ำในท�องถิ�น คุ้ณจะสามืารถป็ระกอบอาชีีพและทำสิ�งที�คุ้ณรักมืากที�สุดได�

แวะไป็ที�ศึ้นย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI หรือที� padi.com/th/courses/divemaster เพื�อเรียนร้�เพิ�มืเต้ิมื

*ในการลงทะเบียนในหลักส้ต้ร PADI Divemaster คุ้ณต้�องมืีอายุ 18 ป็ีข้้นไป็ มีืบันท้กการดำน้ำอย่างน�อย 40 ได๊พ์ มีืป็ระกาศึนียบัต้ร PADI Advanced Open Water Diver สำเร็จหลักส้ต้ร PADI 

Rescue Diver และได�ทำการฝึึกอบรมื EFR® Primary and Secondary Care และมืีใบรับรองแพทย์ด�านการดำน้ำในป็ัจจุบันจากแพทย์ของคุ้ณ ป็ระกาศึนียบัต้รเทียบเท่าจากองค้์กรสำหรับฝึึกนัก

ดำน้ำอื�นนั้นอาจใชี�ได� - สอบถามืได�ที�ศึ้นย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ของคุ้ณ

http://padi.com
http://padi.com/th/courses/divemaster


หลักสุูตร่ PADI OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR

หากคุ้ณเป็็นได๊พ์มืาสเต้อร์ของ PADI และต้�องการยกระดับค้วามืรักในการดำน้ำของคุ้ณไป็อีกระดับ คุ้ณก็พร�อมืแล�วสำหรับ

หลักส้ต้ร PADI Instructor Development Course (IDC)*

หลังจากที�คุ้ณเรียนส่วนต่้าง ๆ ของหลักส้ต้ร IDC เสร็จเรียบร�อยแล�ว และมืีบันท้กการดำน้ำอย่างน�อย 100 ได๊พ์ คุ้ณจะมืีสิทธิ์ิ�

ในการเข�าร่วมืการสอบ Instructor Examination (IE) ซึ่้�งเป็็นการป็ระเมืินที�ใชี�เวลาสองวัน จัดโดยเจ�าหน�าที�ของสำนักงาน 

PADI ป็ระจำภั้มืิภัาค้ของคุ้ณเพื�อแสดงถ้งสิ�งที�คุ้ณได�เรียนร้�ไป็แล�ว เมืื�อสอบผู้่าน คุ้ณจะเป็็นค้รผู้้้�สอน PADI Open Water 

Scuba Instructor ที�ได�รับการรับรองและพร�อมืที�จะเริ�มืสอนหลักส้ต้รแกนกลางของ PADI

ในฐานะค้ร้ผู้้�สอน PADI Open Water Scuba Instructor คุ้ณจะได�รับค้วามืนับถือจากทั้งนักเรียนดำน้ำและเพื�อน ๆ ใน 

ขณะที�คุ้ณแบ่งป็ันค้วามืหลงใหลในการดำน้ำและใชี�ชีีวิต้ต้ามืที�คุ้ณฝึันไว�

ในระหว่างการฝึึกอบรมื คุ้ณจะได�เรียนร้�วิธิ์ีดำเนินการสอนหลักส้ต้รแกนกลางของ PADI เพื�อเพิ�มืค้วามืมืั�นใจภัายใต้�การด้แล 

ของ PADI Course Director ที�มืากป็ระสบการณ์ คุ้ณจะได�ต่้อยอดจากค้วามืร้�เกี�ยวกับทฤษฎีีการดำน้ำ มีืทักษะทางน้ำและ
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ทักษะการชี่วยเหลืออันเป็็นแบบอย่างที�ดีและมีืค้วามืสามืารถในการเป็็น

ผู้้�นำโดยการเรียนร้�วิธิ์ีการสอนในแหล่งน้ำจำลอง ในห�องเรียนและในแหล่ง

น้ำธิ์รรมืชีาต้ิ คุ้ณยังจะได�รับค้วามืเข�าใจอย่างถ่องแท�เกี�ยวกับเป็้าหมืาย

และป็รัชีญ่าการศ้ึกษาของ PADI

นอกจากนี้ยังมืีขั้นต้อนที�เป็็นทางเลือกในการเป็็นค้ร้ผู้้�ช่ีวย (AI) ซ้ึ่�งให�โอกาส

ในการชี่วยเหลือการสอนในห�องเรียนและชี่วยให�คุ้ณก�าวหน�าเพื�อเต้รียมื

พร�อมืในการเป็็นค้ร้ผู้้�สอนของ PADI

เริ�มืต้�นโดยแวะไป็ที�ศึ้นย์หรือรีสอร์ท PADI Five Star Instructor 

Development เพื�อขอข�อมื้ลเพิ�มืเต้ิมื หรือรับข�อมื้ลทางออนไลน์ที� 

divejobs.padi.com

*หากคุ้ณเป็็นมืืออาชีีพด�านการดำน้ำจากองค์้กรสำหรับฝึึกนักดำน้ำอื�น โป็รดต้ิดต้่อศึน้ย์ดำน้ำหรือรีสอร์ท PADI Five  

Star Instructor Development เพื�อขอข�อมื้ลเพิ�มืเต้ิมืเกี�ยวกับวิธิ์ีการที�คุ้ณจะสามืารถเป็็นค้ร้ผู้้�สอนของ PADI  

ได� ค้�นหาศึ้นย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI ได�ที� padi.com/diveshops

http://padi.com
https://divejobs.padi.com/th/ 


SPECIALTY INSTRUCTOR

MASTER SCUBA DIVER TRAINER

IDC STAFF INSTRUCTOR

MASTER INSTRUCTOR

COURSE DIRECTOR

PADI DIVEMASTER

OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR

ASSISTANT INSTRUCTOR
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สุร่้างอาช้ีพทีี่�คุณร่ักกับ PADI

PADI มืีระบบพัฒนาวิชีาชีีพเชีิงล้กเพื�อชี่วยให�คุ้ณสร�างอาชีีพที�น่าต้ื�นเต้�นและคุ้�มืค่้าในฐานะผู้้�นำในอุต้สาหกรรมืการดำน้ำ ไม่ื

ว่าเป็้าหมืายระยะยาวของคุ้ณจะเป็็นอย่างไร

ด�วยโป็รแกรมืการฝึึกอบรมืและการพัฒนาวิชีาชีีพที�ดีที�สุดในอุต้สาหกรรมืการดำน้ำ โป็รแกรมืการฝึึกอบรมืได๊พ์มืาสเต้อร์และ

ค้ร้ผู้้�สอนของ PADI ได�รวมืสื�อการเรียนร้�เชีิงโต้�ต้อบ การเวิร์กชีอป็เพื�อพัฒนาทักษะและป็ระสบการณ์ในโลกแห่งค้วามืเป็็น 

จริงเพื�อเต้รียมืคุ้ณให�พร�อมืสำหรับระดับที�ส้งข้้นและสร�างนักดำน้ำของ PADI รุ่นต้่อ ๆ ไป็

ดร้ายละเอียดเพิ�มืเต้ิมืได�ที� padi.com/th/education/professional

http://padi.com
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สุำาร่วิจโอกาสุในการ่ที่ำางาน

ได๊พ์มืาสเต้อร์และค้ร้ผู้้�สอนของ PADI นัน้เป็็นที�ต้�องการ ด�วยร�านดำน้ำของ PADI ที�มีืมืากกว่า 6,600 แห่งออก

ป็ระกาศึนียบัต้รมืาแล�วมืากกว่า 28 ล�านใบจนถ้งป็ัจจุบัน คุ้ณจะพบโอกาสในการทำงานในทุกมืุมืโลก มืาเป็็นมืืออาชีีพของ 

PADI และป็ระกอบอาชีีพที�ยังให�คุ้ณได�ใชี�ชีวีิต้อย่างที�คุ้ณฝึันไว�

การ่สุนับสุนุนไม่มีใคร่เที่ียบไดำ้ 

ในฐานะมืืออาชีีพของ PADI คุ้ณจะมืีทีมืสนับสนุนที�ทุ่มืเทเพื�อค้วามืสำเร็จของคุ้ณ นอกจากนี้ คุ้ณจะสามืารถเข�าถ้ง PADI 

Pros’ Site ซ้ึ่�งเต้็มืไป็ด�วยเค้รื�องมืือและแหล่งข�อมืล้ที�จะชี่วยให�คุ้ณได�รับข�อมื้ล ข่าวสารและแรงบันดาลใจ

นอกจากนี้คุ้ณยังสามืารถเข�าถ้ง PADI Job Board ได�อย่างเต้็มืที� ซึ่้�งเป็็นที�ที�คุ้ณจะสามืารถค้�นหาและสมืัค้รงานดำน้ำในฝึัน

ของคุ้ณได�

สำรวจโอกาสในการทำงานได�ที� divejobs.padi.com

http://padi.com
https://divejobs.padi.com/th/
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เป็็นผูู้้นำาในชุ้มช้นของคุณ

ในฐานะมืืออาชีีพของ PADI คุ้ณได�แบ่งป็ันการผู้จญ่ภััยใต้�น้ำที�น่าท้�งกับผู้้�อื�น – เป็ลี�ยนชีีวิต้ของพวกเขาให�ดีข้้นและทำให�ชีีวิต้

ของคุ้ณสมืบ้รณ์ยิ�งข้้นและให�การด้แลที�มืีคุ้ณค้่าในการป็กป็้องและการอนุรักษ์มืหาสมืุทรไป็พร�อมื ๆ กัน

ในฐานะผู้้�นำที�เป็็นที�ยอมืรับในชีุมืชีนนักดำน้ำและมืืออาชีีพของ PADI ทั�วโลก คุ้ณจะได�พบและสร�างแรงบันดาลใจให�กับผู้้�ค้น

ที�อย้่ใกล� ๆ บ�านและทั�วโลกเมืื�อทำงานและเดินทางในต้่างป็ระเทศึ คุ้ณจะเป็็นผู้้�เป็ิดทางให�ผู้้�ค้นจำนวนมืากข้้นได�ไล่ต้ามืค้วามื

ฝัึนในการค้�นพบค้วามืมืหัศึจรรย์ของโลกใต้�น้ำอย่างมืั�นใจ

ในฐานะเค้รือข่ายของศึ้นย์ดำน้้า รีสอร์ท มืืออาชีีพและนักดำน้ำของ PADI ทั�วโลกเมืื�อร่วมืมืือกัน เราสามืารถชี่วยสร�างสมืดุล

ระหว่างมืนุษยชีาต้ิและมืหาสมืุทรได�

http://padi.com


ป็กป้็องมหาสุมุที่ร่

PADI มืุ่งมืั�นที�จะสร�างชุีมืชีนผู้้�นำ PADI Torchbearers™ ทั�วโลกเพื�อสำรวจและป็กป็้องมืหาสมืุทรซ้ึ่�งเป็็นกำลังระดับโลกเพื�อ

ทำสิ�งดี ๆ ที�ป็ระกอบด�วยนักดำน้ำและผู้้�ที�รักมืหาสมืุทรหลายล�านค้นจากทั�วโลก ชีุมืชีนผู้้�นำ PADI Torchbearer สามืารถ

ระดมืกำลังเพื�อฟื้้�นฟื้้ค้วามืสมืบ้รณ์ของมืหาสมืุทรและสนับสนุนชีุมืชีนชีายฝึั�งทั�วโลก

ชีุมืชีนผู้้�นำ Torchbearer ต้�องการผู้้�นำที�มืีแรงบันดาลใจเพื�อชี่วยพัฒนาภัารกิจของ PADI ในการป็กป็้องมืหาสมืุทร มืืออาชีีพ

ของ PADI เป็็นหัวใจสำค้ัญ่ของค้วามืพยายามืนี้และมืีบทบาทสำค้ัญ่ในการสร�างผู้้�นำ Torchbearer ในอนาค้ต้

ไมื่ว่าคุ้ณจะเตื้อนนักดำน้ำให�ป็ฏิิบัต้ิต้ามืแนวทางป็ฏิิบัต้ิที�ดีที�สุดในการป็กป็้องแนวป็ะการังและระบบนิเวศึของสถานที�ดำน้ำ 

นำการดำน้ำ Dive Against Debris® หรือการสอนหลักส้ต้รดำน้ำเชีิงอนุรักษ์ แต้่การกระทำของคุ้ณในฐานะผู้้�ที�เป็็นแบบอย่าง

ที�ดีจะชี่วยให�ผู้้�อื�นด้แลมืหาสมืุทรด�วยเชี่นกัน

แวะเข�าไป็ด้ได�ที� padi.com/th/conservation เพื�อเรียนร้�เพิ�มืเต้ิมืเกี�ยวกับ Blueprint for Ocean Action ของ PADI 

และวิธิ์ีที�คุ้ณสามืารถมืีส่วนร่วมืในฐานะผู้้�นำ PADI Torchbearer ได�

http://padi.com
http://padi.com/th/conservation


http://padi.com


เร่ิ�มงานในฝัันของคุณในฐานะมืออาช้ีพดำ้านดำำานำ �าของ PADI ตั �งแต่วิันนี�

ลงทะเบียนเรียนหลักส้ต้รระดับมืืออาชีีพของ PADI ได�ที�ศึ้นย์ดำน้ำหรือรีสอร์ทของ PADI 

เรีียนรี้�เพิ่่�มเติ่มได้�ที่ี� padi.com/th/education/professional
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