รายงานการประชุ มสมาชิ กประจําเดือน เมษายน 2562
สมัยที่ 38 ครั้ งที่ 2
วัน พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้ องเพชรไพลิน ชั้ น 11 โรงแรมวินด์ เซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชั่ น กรุงเทพฯ
***********************************************************************************
รายนามคณะกรรมการทีม่ าประชุ ม
1. นายวิชิต
ประกอบโกศล
นายกสมาคมฯ
2. นายไพรัตน์
ห่านศรี สุข
อุปนายก
3. นายคัง
อาย จอง
อุปนายก
4. ดร.สุ มาลี
ว่องเจริ ญกุล
เลขาธิ การ
5. นายพรสวัสดิ์
นวพล
นายทะเบียน
6. นายชินรัตน์
ชินบุรี
กรรมการกลาง
7. นายยุทธนา
เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง
8. นายจําเริ ญ
วิศวชัยพันธ์
กรรมการกลาง
9. นางสาวบังอร
จานสันเทียะ
กรรมการกลาง
10. นายปรี ชา
จําปี
กรรมการกลาง
รายนามคณะกรรมการทีต่ ิดภารกิจไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสแตนย์เลย์ ซิ ททั
ติง
อุปนายก
2. นางสาวมิ่งขวัญ
เมธเมาลี
อุปนายก
3. นายสุ รวัช
อัครวรมาศ
อุปนายก
4. นางพรทิพย์
หิ รัญเกตุ
อุปนายก
5. นายเอกสิ ทธิ์
โชติกเสถียร
เหรัญญิก
6. นายผดุงชัย
พิสุทธิ ธาดามงคล
ปฏิคม
7. นายอัมพล
แซ่ตนั
กรรมการกลาง
8. นายวีระ
บํารุ งศรี
กรรมการกลาง
9. นายทองอยู่
สุ ภวิทยากรณ์
ประชาสัมพันธ์
10. นายวิชยั
สหัสสพล
กรรมการกลาง
11. นายอดิศร
ยังกีรติวร
กรรมการกลาง
12. นางสาวสุ ธาทิพย์
ชฎาวัฒน์
กรรมการกลาง

รายงานการประชุมสมาชิกประจําเดือนเมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนชัน่

***************************************************************************************************************************

เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบโดยท่ านนายกฯวิชิต กล่ าวต้ อนรับท่ าน
สมาชิ กฯ และรายงานให้ ทราบดังนี้
• ที่ประชุมจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ
Free Visa On Arrival หรื อ VOA ให้แก่ 20 ประเทศอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –
ตุ ล าคม 2562 ซึ่ งจะมี นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ดิ น ทางเข้า มาอี ก เป็ นจํา นวนมาก จึ ง
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ในการนี้ดว้ ย
• สถิติภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเฉพาะที่ผา่ นทางสมาคมฯของ
สํานักงานสนามบินสุ วรรณภู มิและดอนเมื อง จํา นวนมากที่สุดเป็ นอันดับแรก คื อ
ตลาดจีน เพิ่มขึ้น รองลงมา ได้แก่ อินเดี ย รัสเซี ย เวียดนาม ไต้หวัน เป็ นต้น ตัวเลข
จากทางกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จะรวบรวมมาจากทั้ง หมด เช่ น ทาง
สนามบิ น อู่ตะเภา และสนามบิ นอื่ น ๆด้ว ย จะเห็ นว่า ตัวเลขนัก ท่องเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น
4.91% ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะเป็ นกรุ๊ ป F.I.T. และใช้แบบออนไลน์มากขึ้น ปี
นี้ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางไปภาคเหนื อ ลดลง เนื่ อ งจากผลกระทบจากฝุ่ น และ
ผลกระทบจากช่วงการเลือกตั้งของประเทศไทยก็ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวอื่นๆที่
จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วย

1.2 คณะกรรมการรายงานกิจกรรมสํ าคัญๆให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
• ดร.สุ มาลี ว่องเจริ ญกุล ตําแหน่ง เลขาธิ การสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบ ตามที่สมาคมฯมีกาํ หนดจัดงาน Road Show to China 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 26
– 31 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเซี่ ยเหมิน หนานชาง และ ฉางซา โดยมีกาํ หนดรับ
สมาชิ กจํานวนทั้งสิ้ น 60 ท่าน ในราคาต้นทุนต่อท่าน จํานวนมากกว่า 100,000 บาท
แต่ ส มาคมฯได้รับ การสนับ สนุ นจากภาครั ฐด้วย ทั้ง นี้ กํา หนดราคาสนับ สนุ นให้
สมาชิ กเหลือตํ่ากว่า 50,000 บาท แบบสมาชิ กสามัญ (ยังไม่รวมภาษี) จึงขอเชิ ญชวน
ท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่ วมสมัครได้โดยด่วน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ

รับรองรายงานการประชุ มสมาชิ กประจําเดือน มีนาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 1
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริ น พระราม 9 กรุ งเทพฯ (จํานวน 9 หน้า)
มติทปี่ ระชุ ม

รับรอง
2
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ระเบียบวาระที่ 3

รายงานสถานภาพสมาชิ ก

3.1 สถานภาพสมาชิ กสมาคมฯ และ แนะนําสมาชิ กใหม่
• นายพรสวัสดิ์ นวพล ตําแหน่ ง นายทะเบียน รายงานสถานภาพสมาชิก
ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 1,649 ราย แบ่งเป็ นสมาชิ กสามัญจํานวน
1,200 ราย สมาชิ กสมทบจํานวน 444 ราย สมาชิ กกิ ตติ มศักดิ์ จํานวน 5 ราย และมี
สมาชิ กใหม่ประจําเดือน เมษายน 2562 เพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุม จํานวนทั้งสิ้ น 12
ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2 แนะนําสมาชิ กใหม่ จํานวน 12 ราย ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. บริ ษัท ไทย อีสเทิร์น แทรเวิล จํากัด THAI EASTERN TRAVEL CO.,LTD.
เลขที่สมาชิก 04470 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด มาเลเซี ย, เมียนมาร์
โดยมี นายสิ ท ธิ ศ ัก ดิ์ ชู ป ระกาย เป็ นกรรมการผู ้จ ัด การสํ า นั ก งานใหญ่ ที่ อ ยู่
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 6 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 0-2848-1590, 02848-1570 แฟกซ์ 0-2895-789 E-mail : thaieastern@yahoo.com Website : 2. บริ ษัท อาฮ้ า สมาร์ ทสเตย์ จํากัด AHA SMARTSTAY CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก
04471 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมีนางสาวฐิติรัตน์
เวียงสิ มมา เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สํานักงานใหญ่ เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล
เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 2076 (2005-2007) ชั้นที่ 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2018-1440, 099-405-4595 แฟกซ์ - Email : pook@pathfinderstravels.com Website : 3. บริ ษัท ฟี ลกู้ด ฮอลิเดย์ จํากัด FEELGOOD HOLIDAY CO.,LTD. เลขที่สมชิ ก
04472 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย, ตะวันออกกลาง โดยมี
นางสาวนตธชา รัตนเพียร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สํานักงานใหญ่ เลขที่ 159/5
ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2374-3800, 089-669-3669 แฟกซ์ - E-mail : nattasha@tvbthailand.com
Website : www.feelgood-holiday.com
4. บริ ษัท บลู โวยาจ (ไทยแลนด์ ) จํากัด เลขที่สมาชิ ก 04473 สมาชิ กสามัญ ประเภท
INBOUND ตลาด Worldwide โดยมี นายฐิ ตวัฒน์ วัชโรทัย กรรมการผูจ้ ดั การ
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 18 อาคารกิจพานิ ช ชั้น 4 ห้อง 403 ถนนพัฒน์พงศ์ แขวงสุ ริ
ยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 086-424-4245 แฟกซ์ - E3
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mail : reservations@bluevoyagethailand.com Website
www.bluevoyagethailand.com

:

5. บริษัท เฮา เซิ่น จํากัด HAO SOEN CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04474 สมาชิ กสามัญ
ประเภท INBOUND ตลาด จีน, เวียดนาม, อินเดีย โดยมี นายณรงค์ชยั ทศวงศ์
วรรษ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สํานักงานใหญ่ เลขที่ 159/17 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสม
โชค) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-20198138, 083-083-1628 แฟกซ์ 0-2019-8139 E-mail : haosoenco9987@gmail.com
Website : 6. บริ ษัท ไทยอินฟิ นิ ตี้ ทัวร์ จํ ากัด THAIINFINITY TOUR CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04475 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนายพิชยั แซ่ห
ยาง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สํานักงานใหญ่ เลขที่ 181/209 ซอยนวลจันทร์ 32
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0-2105-3500 แฟกซ์
0-2105-3533 E-mail : thaiinfinitytour@gmail.com Website : 7. บริ ษัท เอสบีเค ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จํากัด SBK TOUR&TRAVEL CO.,LTD.
เลขที่สมาชิก 04476 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมี นางสาว
นวพร ชื่ น บาน เป็ นกรรมการผูจ้ ัด การ ที่ อ ยู่สํ า นัก งานใหญ่ เลขที่ 1044 ถนน
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02074-7040 แฟกซ์ 0-2084-7040 E-mail : nawaporn@sbktourtravel.com Website :
www.sbktourtravel.com
8. บริษัท สิ ริณ ไทยทราเวล จํากัด SIRIN THAI TRAVEL CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก
04477 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย, ศรี ลงั กา, เนปาล โดยมี
นางสาวสิ ริณ ประทีป ทอง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ สํานักงานใหญ่ เลขที่
1921/20 ถนนพระราม 4 แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2085-6569 แฟกซ์ - E-mail : sirinthaitravel@hotmail.com Website :
www.sirinthaitravel.com
9. บริ ษัท พวงมาลัยโกลเด้ น จํากัด PUANGMALAIGOLDEN CO.,LTD. เลขที่
สมาชิ ก 04478 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนายวิริยะ ใจ
แก้ว เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยูส่ าํ นักงานใหญ่ เลขที่ 62 ซอยรามคําแหง 58/3 แยก
4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2090-1114
แฟกซ์ 0-2090-1114 E-mail : puangmalaigolden@gmail.com Website : 4
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10. ห้ า งหุ้ นส่ วนจํ า กัด กาลาซี่ ทัว ร์ แอนด์ ทราเวล GALAXY TOUR AND
TRAVEL LTD.,PART. เลขที่สมาชิ ก 04479 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด อิ น เดี ย โดยมี นางสาวรุ่ ง ทิ พ ย์ เจริ ญรั ม ย์ เป็ นกรรมการผู ้จ ัด การ ที่ อ ยู่
สํานักงานใหญ่ เลขที่ 364 หมู่ที่ 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150 โทรศัพท์ 097-018-3843, 090-948-5171 แฟกซ์ 033-124-057 E-mail :
inbound@galaxytourandtravels.com Website: www.galaxytourandtravels.com
11. บริ ษัท ทราเวล โวก จํากัด TRAVEL VOGUE CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04480
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี นายทารานจิก ซิ งห์ อฮูจา
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สํานักงานใหญ่ เลขที่ 500/21-22 หมู่ที่ 5 ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุ ง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 081-636-5933, 080-995-1683
แฟกซ์ – E-mail : travelvogue1@gmail.com Website : -

12. บริ ษัท เอฟบีบีวี เวิลด์ ไวด์ จํากัด FBBV WORLDWIDE CO.,LTD. เลขที่
สมาชิ ก 04481 สมาชิ กสมทบ ประเภท เครื่ องดื่มบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมี นายประเสริ ฐ
กรรโมทาร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สํานักงานใหญ่ เลขที่ 238 ถนนบางขุน
เทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02409-2322 แฟกซ์ 0-2409-2304 E-mail : info@coceauthailand.com,
natphapas.s@gmail.com Website : www.coceauthailand.com
มติทปี่ ระชุ ม
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นําเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่
4.1 เรื อสุ ภัทรา
• คุณฟาน จากเรื อสุ ภทั รา รายงานให้ทราบ เป็ นบริ การเรื อโดยสารด่วน
เจ้ า พระยา เส้ น ทางตั้ง แต่ ท่ า นํ้ านนท์ ม าถึ ง สาทร ทั้ง นี้ มี บ ริ การสํ า หรั บ กลุ่ ม
นัก ท่องเที่ ย วด้วย เป็ นเรื อติดแอร์ แบบใหม่ บรรจุไ ด้ 250 ท่า น มี บ ริ ก ารแบบกรุ๊ ป
F.I.T. มีต่างประเทศที่เป็ น partner มาใช้บริ การด้วย มีเรื อให้เช่าหลายประเภท แบบ
รายชัว่ โมง รายวัน Private Charter หรื อตามแบบที่คุณต้องการ ให้บริ การกับโรงแรม
ที่อยูต่ ิดริ มแม่นนํ้า เช่น ไอคอนสยาม วอเตอร์ มาร์ ค ฮิลตัน ในเครื อบันยันทรี เป็ นต้น
มี เรื อหางยาวแบบใหม่ นัง่ สบายกว่า มีหลายขนาดตามความต้องการ มี บริ การจัด
Cocktail งานเลี้ยงต่างๆให้กบั กลุ่มโรงแรม เรามีสุภทั รา ริ เวอร์ เฮ้าส์ มีบริ การแบบ
Private Catering Wedding Cooking Class เป็ นต้น อยูท่ ่าเรื อมหาราช มีร้านอาหาร
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ด้านบนจัดแบบ Private Event ได้ มีทวั ร์ เริ่ มต้นจากท่ามหาราช ไปเกาะรัตนโกสิ นทร์

ได้ มีที่พกั แบบ บูทีคโฮเทล สุ ภทั รา หัวหิ น รี สอร์ ท ร้านอาหารสุ ภทั รา ที่ริมทะเลหัว
หิ น หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณโบว์ เบอร์
โทรศัพท์ 099-449-6690
4.2 ชุ มชนท่ องเทีย่ วภาคตะวันออก โดย สมาคมท่ องเทีย่ วเชิ งอนุรักษ์ และผจญภัย
• เป็ นโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวตลาดชุมชน โดยได้รับความร่ วมมือ
ระหว่าง อพท. หรื อองค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
และ สมาคมท่ องเที่ย วเชิ ง อนุ รักษ์และผจญภัย หรื อ สทอ. หรื อที่ เรี ย กว่า TEATA
(ทีตา้ ) โครงการนี้ ได้เริ่ มในปี นี้ ซึ่ งได้คดั เลื อกมาจํานวน 8 ชุ มชน จากจังหวัดระยอง
จัน ทบุ รี และ ตราด ส่ วนใหญ่จ ะเป็ นชุ ม ชนที่ ย งั ไม่ ค่ อ ยเป็ นที่ รู้ จ กั นัก เป็ นตลาด
ทางเลือกให้กบั โปรแกรมทัวร์ ได้ โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าไปทําที่บริ เวณพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จึงเป็ นที่มาของคําว่า ทําความรู ้จกั กับตลาดที่ยงั ไม่เคยรู ้จกั หรื อ Discover The
Unknown East Thailand ได้แก่
จังหวัดระยอง
1. ชุมชนประแสบน อ.แกลง
2. ชุมชนบ้านจํารุ ง มหาวิทยาลัยบ้านนอก อ.แกลง
3. ชุมชนปั ถวี จากจังหวัดจันทบุรี ซึ่ งเป็ นแบบเกษตรอินทรี ย ์
4. ชุมชนบางกระจับ บริ เวณที่เป็ นเวิง้ ประวัติศาสตร์ และ สวนผลไม้
จังหวัดตราด
1. ชุมชนท่าระแนะ ลานตระบูน เป็ นชุมชนที่มีความดิบของธรรมชาติมาก
2. เกาะหมาก
3. ชุมชนบ้านไม้รูด
4. ชุมชนคลองใหญ่ อยูต่ ิดกับกัมพูชา มีสโลแกนว่า เป็ นความงามสามวัฒนธรรม เป็ น
ความทรงจําข้ามพรมแดน โดยมีศาลเจ้าแม่ทบั ทิมเป็ นศูนย์รวมของชุมชน
เราเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรม ทั้งเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สําหรับกลุ่มไมซ์
เป็ นกิจกรรมท่องเที่ยวทัว่ ไป เน้นการปั่นกิจกรรม เชิ ง CSR พื้นที่ต่างๆรองรับทั้งกลุ่ม
เล็ ก กลุ่ ม ใหญ่ ได้ถึ ง 100 คน หากสมาชิ ก ท่ า นใดสนใจ สามารถติ ดต่ อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ สมาคมฯ TEATA เบอร์ 02-642-5465
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4.3 Thai Bus Food

• โดยมี คุณลภน ซ่อมประดิษฐ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ไทยบัสฟู้ด เป็ นรถบัส
คัน แรกของประเทศไทย มี 24 ที่ น่ั ง พานั ก ท่ อ งเที่ ย วชมวิ ว พร้ อ มกั บ การนั่ ง
รับประทานอาหาร ตัวรถมีสีสันสดใส สี ส้มแมนดาริ น มีมุมมองกว้างแบบพาโนรามา
ไมโครโฟนเสี ยงดังชัดเจน มีบริ การ WIFI สาย USB พร้ อมจอ LCD 22 นิ้ ว บริ เวณ
ด้านข้างของทุกโต๊ะ มีห้องนํ้าชั้นล่างที่ใหญ่ เรานําอาหารที่มาจากมิชลิ น ช้อยนางรํา
คัดสรรเมนู ที่ อร่ อยจากร้ า นดัง มาบริ ก าร เส้ นทางการนําชม ตั้ง แต่ส ถานี รถไฟหัว
ลําโพง เยาวราช สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ วัดพระแก้ว เสาชิ งช้า ซึ่ ง
เป็ นบริ เวณถนนราชดําเนิ น ให้บริ ษทั นําเที่ยวได้พาลูกค้าไปชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างจุ
ใจแน่ นอน คัดผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ การขับรถ ให้บริ การนําเที่ยวช่วงเวลา
12.00 น. 14.30 น. และ 17.30 น. มีท้ งั หมด 5 คัน รองรับการบริ การได้ถึง 100 คนต่อ
วัน มีบริ การอาหารซี ฟู้ดอันดามัน
มติทปี่ ระชุ ม
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การบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ “ผลกระทบจากฝุ่ น PM2.5 ต่ อ อุ ต สาหกรรมการ
ท่ องเทีย่ ว” โดย
• ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อาํ นวยการสํ านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่ าว
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ คือ GISTDA ซึ่ งเป็ นองค์การ
มหาชน เป็ นหน่วยงานด้านอวกาศ บทบาทด้านการถ่ายภาพจากดาวเทียม เรื่ องการ
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจ ที่ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยี อ วกาศ เรื่ อ ง GPS

วัน นี้ GPS

ความคลาดเคลื่ อนมีสูง แต่ในอนาคต ยานพาหนะไร้คนขับ ทั้งรถยนต์ ทั้งเรื อ และ
อากาศยาน ต้องใช้เทคโนโลยีนาํ ทาง ดังนั้น ปั จจุ บนั นี้ ความคลาดเคลื่ อนยังอยู่ใ น
ระดับ 5-10 เมตร ดังนั้น กําลังจะพัฒนาระบบให้เป็ นระดับเซนติเมตร โดยพื้นที่แรกที่
จะนํามาใช้ คือ พื้นที่ AEC
เรื่ อง PM 2.5 PM คือ Particulate Matters ที่ไม่ค่อยมีการพูดถึง คือ PM 10 ละอองฝุ่ น
หิ น ทรายละเอียด จากกระบวนการทางกายภาพ ก่ อสร้าง ทะเลทราย ผงถ่ าน ส่ วน
PM 2.5 กระบวนการทางชีววิทยา เคมี ทะเล การเกษตร การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ PM
2.5 มีอนุภาคที่เล็กมาก เกิดจากความเป็ นพิษทางเคมี สามารถซึ มเข้าสู่ กระแสเลือดได้
ส่ วน PM 10 ระคายเคืองเยื่อบุ ทางเดินหายใจ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่
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เชี ยงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชี ย งราย โดยสรุ ปเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ สํา คัญ ต้องผลักดันให้

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ หรื อ องค์กรต่างๆ เข้าไปมีบทบาทในเรื่ องนี้ดว้ ย
มติทปี่ ระชุ ม
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เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
• นายพรสวัสดิ์ นวพล ตําแหน่ง นายทะเบียน รายงานให้ทราบ สมาคมฯได้มี
โควต้าบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ โลก รายการ โมโต จี พี ใน
ราคาพิเศษหลังหักส่ วนสด เหลื อราคาใบละ 3,000 บาท หากท่านใดสนใจ สามารถ
ติดต่อมายังสมาคมฯได้

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
**************************************************************************************

ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวกุลสตรี ข่มอาวุธ บันทึกการประชุม
นางสาวนภาวรรณ บุญพวง ตรวจทานการประชุม
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