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***********************************************************************************
รายนามคณะกรรมการทีม่ าประชุ ม
1. นายวิชิต
ประกอบโกศล
นายกสมาคม
2. นายวิรัช
จัตุรภุชพิทกั ษ์
อุปนายกฯ
3. ดร.อดิษฐ์
ชัยรัตนานนท์
เลขาธิการฯ
4. นายไพรัตน์
ห่านศรี สุข
นายทะเบียน
5. นายทองอยู่
สุ ภวิทยากรณ์
ประชาสัมพันธ์
6. นายศักดิ์
ฤกษ์ลภั นะนนท์
กรรมการกลาง
7. นายพรสวัสดิ์
นวพล
กรรมการกลาง
8. นายยุทธนา
เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง
9. นายคัง
อาย จอง
กรรมการกลาง
รายนามคณะกรรมการทีต่ ิดภารกิจไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสแตนย์เลย์ ซิททั
ติง
อุปนายก
2. ดร.ศุภชัย
เจนศักดิ์ศรี สกุล
อุปนายก
3. นายสุ รวัช
อัครวรมาศ
อุปนายก
4. นางพรทิพย์
หิรัญเกตุ
อุปนายกฯ
5. นางสาวมิ่งขวัญ
เมธเมาลี
อุปนายก
6. นายเอกสิ ทธิ์
โชติกเสถียร
เหรัญญิกฯ
7. นายผดุงชัย
พิสุทธิธาดามงคล
ปฏิคม
8. นายวิชยั
สหัสสพล
กรรมการกลาง
9. นายชินรัตน์
ชินบุรี
กรรมการกลาง
10. นายฟองซัว ฌอง
เกอร์ โนลด์
กรรมการกลาง
11. นายวีระ
บารุ งศรี
กรรมการกลาง
12. นายอัมพล
แซ่ตนั
กรรมการกลาง
13. นายพงศ์พนั ธุ์
จันทร์สุกรี
กรรมการกลาง
14. นางสาวสุ มาลี
ว่องเจริ ญกุล
กรรมการกลาง
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***********************************************************************************************************************

เริ่มประชุ มเวลา 16.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

1.1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบโดยท่านนายกฯวิชิต กล่าวต้ อนรับท่าน
สมาชิกฯ และรายงานให้ ทราบดังนี้
 สถิตินกั ท่องเที่ยวจากสมาคมฯ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รอบ 6 เดือนที่ผา่ น
มา ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มีจานวน 3,442,757 คน อัตรา
เติบโต 9.17%
 สถิตินกั ท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาพรวมการเติบโต สรุ ป
จานวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2561 มีจานวนทั้งสิ้ น
16,456,470 คน หรื อ เพิ่มขึ้น 12.62%
1.2 คณะกรรมการ รายงาน กิจกรรมสาคัญต่ างๆให้ สมาชิกทราบ
 ลงพื้นที่ ช่วยเหลื อนักท่องเที่ ยวที่ ประสบเหตุ เรื อล่ ม ณ จังหวัดภูเก็ต จาก
เหตุการณ์นกั ท่องเที่ยวจีนที่ประสบปั ญหาเรื อล่ม ปั จจุบนั ได้ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เดินทางมาเที่ยวตามชายทะเลประเทลดลงไประดับหนึ่ง ซึ่ งหากสมาชิกร่ วมแรงร่ วม
ใจกันในการสร้างความเข้าใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวเกี่ยวกับบริ ษทั ทัวร์ ที่มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้นแล้ว อาจเป็ นสร้างปรากฏการณ์ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
 การจัดระเบียบและแก้ไขปั ญหาการประกอบธุ รกิจนาเที่ยว
โดยใช้ นอมินี
 แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางถ้ าและทางน้ า
 สมาคมฯจะมีการจัดกิจกรรม CSR ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสี มา
 สมาคมฯกาหนดจัด กิจกรรม Road Show China ประมาณเดือน พฤศจิกายน
2561
 การจัดกิจกรรมทาบุญทอดกฐินประจาปี 2561
มติทปี่ ระชุ ม รับ ทราบและสมาคมฯจะแจ้ง รายละเอี ย ดก าหนดการกิ จกรรมต่ า งๆให้
สมาชิกทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน มิถุนายน 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 12
 วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริ น ถนนพระราม 9 (จานวน 12 หน้า)
มติทปี่ ระชุ ม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 รายงานสถานภาพสมาชิก
3.1 สถานภาพสมาชิกสมาคมฯ
 นายไพรัตน์ ห่านศรี สุข ตาแหน่ง นายทะเบียน รายงานสถานภาพสมาชิก ณ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มีจานวนทั้งสิ้ น 1,647 ราย
ระเบียบวาระที่ 4 การบรรยายพิเศษ
 การเสวนาหัวข้ อ “ทิศทางการท่ องเที่ยวของอยุธยาและสระบุรี” โดย
 คุณอิสสระพงษ์ แทนศิริ
ผูอ้ านวยการ ททท.สานักงานพระนครศรี อยุธยา
 คุณวิชิต ประกอบโกศล
นายกสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว
 คุณธนกฤต กิตติธรรมกุล
นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
 คุณรัศนญพร มโนศรี บุญรัตน์
นายกสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี
สรุ ปความดังนี้
สระบุ รี มี เ อกลัก ษณ์ เป็ นเมื อ งคาวบอย ปลู ก ข้า วสาวไห้ ข้า วขาวตาแห้ ง แหล่ ง
เพาะปลูกองุ่น มีโอโซนที่สดชื่น สระบุรีจะขายความเป็ นธรรมชาติและอากาศที่บริ สุทธิ์
ได้ดว้ ย
ส่ วนอยุธยา ในปั จจุบนั ได้แก้ไข จราจรในเมืองอยุธยาได้คล่องตัวมากขึ้น ในอนาคตจะมี
รถไฟฟ้ าความเร็ วสู ง จาก บางซื่ อ มาอยุธยา ดังนั้นต่อไปนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่อยุธยา
ได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีทางเชื่อมต่อ มอเตอร์ เวย์ สระบุรี – อยุธยา ไป จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งจะแก้ไขปั ญหาจราจรได้มากขึ้น ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
อยุ ธ ยา ได้เพิ่ ม ไฟช่ ว งกลางคื น จะช่ ว ยให้นัก ท่ อ งเที่ ย วปลอดภัย มากขึ้ น และการ
ท่องเที่ยวทางน้ าในอยุธยา จะมีการนาเสนอ ท่องเที่ยวชมชุ มชนริ มน้ า วิถีชีวิต ไทยพุทธ
ไทยมุสลิม ไทยคริ สต์
สิ่ งที่ จงั หวัดควรตระหนักพัฒนาเพื่อรองรั บนักท่องเที่ ยว ควรคานึ ง ถึงความปลอดภัย
ความสะดวก ความสะอาด ความมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ในส่ วนของจังหวัดอยุธยา
มีแล้ว แต่จงั หวัดสระบุรียงั ขาดบางส่ วนซึ่ งอาจเสนอเสริ มเรื่ องธรรมชาติเพิ่มเติมได้ ใน
ส่ วน ATTA ซึ่ งเป็ นผูข้ ายให้แก่นกั ท่องเที่ยว จะดูวา่ ตลาดไหนเหมาะกับการท่องเที่ยว
ในจังหวัดไหนบ้าง ก็จะมีการกระจายให้กรรมการที่ทาตลาดดังกล่าวดูแลและมีนโยบาย
สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองเช่นกัน ให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่
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***********************************************************************************************************************

มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
**************************************************************************************
ปิ ดประชุมเวลา 18.00 น.
กุลสตรี ข่มอาวุธ บันทึกการประชุม
นภาวรรณ บุญพวง ตรวจทานการประชุม
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