
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน มกราคม 2565   
สมัยที ่ 39  คร้ังที ่ 9 

วนัพฤหัสบดีที ่ 25  มกราคม 2565เวลา 14.00-16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม  

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ATTA 
1. นายศิษฎิวชัร ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 
2. นายไพรัตน์  ห่านศรีสุข  อุปนายกฯ 
3. นายคงั  อาย จอง  อุปนายก 
4. นายสมชาย   ชมระกา  อุปนายก 
5. นายอดิษฐ ์  ชยัรัตนานนท ์ เลขาธิการฯ 
6. นายปรีชา จ าปี  นายทะเบียน 
7. นายฟรองซวั   เกอร์โนลด์  กรรมการกลาง 
8. นางสาวณิชาภา   โรจนสุนทร กรรมการกลาง 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM 
9. นายสุรวชั อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
10. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายก 
11. นางสาวสุมาลี วอ่งเจริญกุล  อุปนายกฯ 
12. นายวชิยั    สหสัสพล  เหรัญญิก 
13. นางสาวภิรมยรั์ตน์   อิศวพรชยั  ประชาสัมพนัธ์ 
14. นายมนตส์รรพ ์  หาญวงศ ์  ปฏิคม 
15. นายชินรัตน์ ชินบุรี  กรรมการกลาง 
16. นายทองอยู ่  สุภวทิยากรณ์ กรรมการกลาง 
17. นายเชิดศกัด์ิ   ดาวแกว้  กรรมการกลาง 
18. นายชรินทร์   ฟามฟู่   กรรมการกลาง 
19. นายอดิศร   ยงัศรียกุต ์  กรรมการกลาง 
20. นายก าแหง   ตนัก าแหง  กรรมการกลาง 
21. นายวรุต   กาญจนพฒันา กรรมการกลาง 
22. นางสาวปัณพร   วงษจ์นัทร์เพญ็ กรรมการกลาง 

 
 



รายงานรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน มกราคม 2565 สมยัท่ี  39  คร้ังท่ี 9  วนัพฤหสับดีท่ี  27  มกราคม  2565 เวลา 14.00 -16.00 น. ประชุมออนไลน์ ผา่นโปรแกรมซูม  
 

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

   2 
 

เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 14.00 น. 
วาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย คุณศิษฎวิชัร  ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 

ในการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไป ซาอุดิอาระเบีย ส่งผลมี
ข่าวดีในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างสองประเทศ   ซ่ึงสมาคมฯจะหารือกบั การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในการผลกัดนัส่งเสริมการตลาดในตลาดตะวนัออกกลางต่อไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

วาระที ่2   รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน ธันวาคม 2565 สมัยที ่39 คร้ังที่  8 วันพฤหัสบดี
ที่  23 ธันวาคม  2565  เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์บอลรูม โรงแรม
มณเฑียร ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ  

  

  มติทีป่ระชุม รับรอง 
 

วาระที ่3 รายงานสถานภาพสมาชิกประจ าเดือนมกราคม 2565 โดยคุณปรีชา  จ าปี นายทะเบียน  
3.1 รายงานสถานภาพสมาชิก  
 
3.2 จ านวนสมาชิกใหม่ประจ าเดือนมกราคม จ านวน 4  ราย     

1.บริษัท อนุ๊ป กรุ๊ป จ ากดั    ANUP GROUP CO., LTD  สมาชิกเลขท่ี 04838 สมาชิกสามญั 
Inbound และ Outbound ตลาดอินเดีย   โดยมี คุณนาราด ยาดอว ์เป็นกรรมการ  
ท่ีอยูส่ านกังานใหญ่ เลขท่ี 414/49 หมู่ท่ี 9 ต.หนองปรือ อบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150 
โทรศพัท ์091-886-9324  EMAIL: APK.PHOPAN@GMAIL.COM 
 
2. บริษัท เคพเีอม็ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั KPM INTERNATIONAL CO., LTD    
สมาชิกเลขท่ี 04839   มาชิกสามญั Inbound และ Outbound ตลาดเวลิดไ์วด ์  
โดยมีคุณคมสรรค ์บุญมา  เป็นประธานกรรมการ  
ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 49/246 หมู่บา้นสวสัดิการ กทม, หมู่ท่ี2 ซอยแจง้วฒันะปากเกร็ด
28 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120      
โทรศพัท ์090-605-4263  EMAIL  : UNISUS@GMAIL.COM    
WEBSITE  : WWW.THAITAXIS.COM  
 
 
3.บริษัท นาดูรี (ไทยแลนด์) จ ากดั  NADEURI(THAILAND)   สมาชิกเลขท่ี 04840  

mailto:APK.PHOPAN@GMAIL.COM
mailto:UNISUS@GMAIL.COM
http://www.thaitaxis.com/
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สมาชิกสามญั ประเภท Inbound  ตลาด เกาหลี และ OUTBOUND ตลาด เกาหลี, ญ่ีปุ่น, 
ยโุรป  โดยมี คุณอุนจู    ยนู    เป็นกรรมการ  
ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 10/57 อาคารเทรดด้ี พลาซ่า    ชั้นท่ี 2  ซ.สุขมุวทิ13 (แสงจนัทร์) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์0-2252-5977-79, 082-946-7300  
 E-MAIL : NADEURI.THAILAND@GMAIL.COM   
WEBSITE :   HTTPS://WWW.NADEURI-THAILAND.COM/ 
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NADEURITOUR/  
 
4.บริษัท   แกรนด์ไลท์ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั สาขาโรงแรมซีซัน สยาม GRANDLITE CO., 
LTD. สมาชิกเลขท่ี 04841 สมาชิกสมทบ  ประเภท โรงแรม  
โดยมี คุณโฮยนิ ฮอง  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ  ท่ีอยู ่ส านกังานสาขา เลขท่ี 97  ถนนราชปรารภ 
แขวงมกักะสัน เขาตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศพัท ์0-2209-3888, 089-699-9211 Email SR.SM@GRANDLITEPROPERTY.COM  
FACEBOOK:  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SEASONSSIAMHOTEL 
081-425-8169 E-mail : tourismandhospitality@dpu.ac.th   daosook.bon@dpu.ac.th  
Website : www.tourism.dpu.ac.th  
 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

วาระที ่ 4 น าเสนอผลติภัณฑ์ใหม่ ( New Product ) 
 4.1 คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
                        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์  คณบดีคณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เร่ิมด าเนินการเปิดสอน

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 โดยมีภาควิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม
รับผิดชอบการด าเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิตมายาวนานกว่า 32 ปี ส าหรับการเรียน
การสอนระดบัปริญญาโท ไดเ้ร่ิมด าเนินการหลกัสูตรศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการการท่องเท่ียว ในปีพ.ศ.2552 

 
 การจดัการศึกษาในสาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรมไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเติบโต

มากข้ึนตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในปีพ.ศ.2555 ท่ีประชุมสภา

mailto:NADEURI.THAILAND@GMAIL.COM
https://www.nadeuri-thailand.com/
https://www.facebook.com/NADEURITOUR/
mailto:SR.SM@GRANDLITEPROPERTY.COM
https://www.facebook.com/SEASONSSIAMHOTEL
mailto:tourismandhospitality@dpu.ac.th
mailto:daosook.bon@dpu.ac.th
http://www.tourism.dpu.ac.th/
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มหาวิทยาลยัจึงไดมี้มติอนุมติัให้ปรับโครงสร้างคณะวิชา โดยให้จดัตั้งคณะการท่องเท่ียวและ
การโรงแรมข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 
 

หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
ปริญญาตรี 
หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวชิาการท่องเท่ียวและธุรกิจอีเวนต ์
สาขาวชิาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร 
 
ปริญญาโท 
หลกัสูตรศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาการจดัการการท่องเท่ียว 
 
สถานท่ีติดต่อ  คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์110/1-4 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 
10210    โทรศพัท ์: 02-954-7300 ต่อ 113, 563, 189  อีเมล : tourismandhospitality@dpu.ac.th  
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
วาระที ่ 5 การบรรยาย 
                         “โครงการศึกษาผลกระทบจากไวรัสโควดิ-19 ต่อภาคเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วไทย” 
                            โดย ศ.ดร. ปังปอนด์   รักอ านวย  จากคณะรัฐศาสจร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                                                                                                       
                        สรุปดงัน้ี 

การวิจยัหัวขอ้ “โครงการศึกษาผลกระทบจากโควิด-19 ต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ไทย” โดยเก็บขอ้มูลส ารวจผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจ านวน 5 สาขา จ านวน 316 ราย 
และแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจ านวน 1,562 ราย (กิจการละ 5 คน) โดยจากการส ารวจ
พบวา่ สถานะของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัหลงัสถานการณ์โควิด-19 ยงัด าเนินกิจการต่อ 92.3% 
แต่ในเวลาน้ีจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิปรับลดตน้ทุนไป 41.0%, ก าลงัจะปิดกิจการ 3.8% 
ขณะท่ีธุรกิจน าเท่ียว มีผูป้ระกอบการท่ียงัด าเนินการต่ออยู่ท่ี 76% โดย 40.0% ใช้วิธีปรับลด
ตน้ทุน และ 14.0% ก าลงัจะปิดหรือขายกิจการ 
 
ผลวิจยัช้ีภาคท่องเท่ียวเจ็บหนกั เผยธุรกิจส่วนใหญ่เปิดด าเนินการต่อ หนัใช้วิธีปรับลดตน้ทุน
บริหาร แรงงานตกงาน แห่กลบัต่างจงัหวดั-หางานใหม่ เกือบคร่ึงยงัพึ่งสวสัดิการรัฐ ภาครัฐ
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ควรช่วยภาคท่องเท่ียวเป็นพิเศษ ตั้ งกองทุนเสริมสภาพคล่อง เร่งกระตุ้นการท่องเท่ียว 
เตรียมพร้อมเปิดประเทศ โฟกสันกัท่องเท่ียวกลุ่มศกัยภาพ พร้อมเร่งพฒันาทกัษะแรงงาน 
 
การปรับตวัของแรงงานในภาคธุรกิจท่องเท่ียว (ในกรณีท่ีถูกเลิกจา้ง) วา่ อดีตแรงงานเลือกหา
อาชีพใหม่นอกภาคการท่องเท่ียวจ านวน 25.3%, หาอาชีพใหม่ในภาคการท่องเท่ียว 27.1%, 
ประกอบธุรกิจของตวัเอง 11.4% กลบัภูมิล าเนา 35.5% และพึ่งพาสวสัดิการจากรัฐ 44.6% 
 
นอกจากน้ียงัมีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยสรุปเป็น 3 ประเด็นหลกั ๆ 
ไดแ้ก่  
1.นโยบายการช่วยเหลือผลกระทบระยะสั้ นแก่ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและแรงงาน หาก
ภาครัฐใชห้ลกัของความเสมอภาคแลว้ ภาคการท่องเท่ียวควรไดรั้บการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดย
จากผลการส ารวจพบว่า สาขาการท่องเท่ียวท่ีควรได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน คือ ธุรกิจ
นนัทนาการ รองลงมาคือ ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้
และของท่ีระลึก, ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั และธุรกิจการขนส่ง 

 
การจดักองทุนเสริมสภาพคล่องแก่ผูป้ระกอบการในภาคการท่องเท่ียวให้กองทุนอยูไ่ดใ้นระยะ
ยาว ในลกัษณะ liquidity support ควรเน้นท่ี temporary loan-repaynent ในกลุ่มรายยอ่ยเป็น
หลกั 

 
2.นโยบายกระตุ้นการท่องเท่ียว และการเตรียมพร้อมเพื่อการเปิดประเทศ โดยภาครัฐ
จ าเป็นตอ้งจดัท าการกระตุน้อุปสงคเ์ป็นหลกั ควรเนน้ไปท่ีนกัท่องเท่ียว  
 
3 กลุ่มท่ีมีศกัยภาพ ได้แก่ กลุ่มคนกรุงเทพฯ ซ่ึงมีก าลังซ้ือและยินดีจ่ายมากท่ีสุด, กลุ่ม
นักท่องเท่ียวภาคอีสาน ท่ีต้องการท่องเท่ียวภาคเหนือและภาคใต้ และกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเอง ท่ีสนใจกิจกรรมหลากหลาย 

 
จากผลการส ารวจพบว่าคนในเมืองอย่างกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใหญ่ ๆ มีความกังวลเร่ือง
สุขภาพเป็นหลกั ดงันั้น ธุรกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศควรเนน้เร่ือง health and wellness 
และการมีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภยัเป็นส าคญั ขณะท่ีการจดัการท่องเท่ียวของคน
ต่างจงัหวดัอาจเนน้การพบปะสังสรรคอ์ยา่งปลอดภยั 
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ส าหรับการเร่ิมรับนกัท่องเท่ียวต่างชาตินั้นภาครัฐควรค านึงถึงผลกระทบท่ีจะข้ึนในดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี  
1.ในด้านอุปทาน ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งรับตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ตั้งราคาสูงไม่ได้ อาจขาดทุน 
ลม้ละลาย จ าเป็นตอ้ง transform เพื่อใหธุ้รกิจอยูร่อด 

 
2.ในดา้นอุปสงค์ นกัท่องเท่ียวตอ้งการเขา้มาอยา่งเสรี แต่อาจตอ้งถูกกกัตวั ราคาสูง ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจการท่องเท่ียวลดลง และ 3.ในดา้นชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แบกรับความ
เส่ียงของการแพร่ระบาดจากการเปิดรับนกัท่องเท่ียวหากจะเกิดการยอมรับ/เปิดรับ คนในพื้นท่ี
ตอ้งไดรั้บการชดเชย ต่อการท่ีจะตอ้งแบบรับกบัความเส่ียงดงักล่าว 

 
3.การปรับโครงสร้างการท่องเท่ียวหลังยุคความปกติใหม่ เช่น ธุรกิจการท่องเท่ียวแต่ละ
ประเภทจ าเป็นตอ้งปรับตวัรูปแบบการใหบ้ริการ ในรูปแบบของความปกติใหม่ท่ีไม่เหมือนกนั 
เช่น โรงแรม ท่ีปรับลดพนกังาน-เงินเดือนพนกังาน หมุนเวยีนการท างานแต่ละแผนก บริษทัน า
เท่ียว ท่ีจะตอ้งคิดหาวิธีหรือกลยุทธ์ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ สร้างจุดเด่น ในยุคหลงัโควิด-19 
นกัท่องเท่ียวอาจออกเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเฉพาะมากข้ึน 

 
การให้บริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะตอ้งพึ่งพากระบวนการทางดา้นดิจิทลัมาก
ข้ึนในทุกขั้ นตอน ของการให้บริการนักท่องเท่ียว เช่น พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้
นกัท่องเท่ียวสามารถหาขอ้มูลพื้นท่ีต่าง ๆ ขอ้เสนอโปรโมชัน่จากผูป้ระกอบการโดยตรง 

 
พิจารณาการท า SWOT Analysis ของการท่องเท่ียวไทยใหม่ เน่ืองจากบางประเทศไดก้ลายเป็น 
emerging compititors เช่น ประเทศจีนมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและกลายเป็นคู่แข่งของ
ประเทศอ่ืน 

 
หรือโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศประสบกบัปรากฏการณ์ฮิสเทอรีซิส (hysteresis) เกิดข้ึนจาก
การสูญเสียศกัยภาพของแรงงานและทุนมนุษยอ์ย่างมหาศาล ซ่ึงแรงงานท่ีตกงานเป็นระยะ
เวลานาน ๆ อาจจะสูญเสียทกัษะและประสบการณ์จาการวา่งงานเป็นเวลานานเกินไป 

 
ดงันั้น ภาครัฐจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาทกัษะการท างานของแรงงานในเชิงรุก แรงงานท่ีไดมี้การ
ปรับเปล่ียนไปสู่ภาคการผลิตใหม่) และให้ความส าคญัการน าแรงงานกลบัเขา้มาท างานใหม่
อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในงานท่ีแรงงานมีทกัษะความช านาญหรือมีความคุน้เคย 
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        วาระที ่ 6  เร่ืองอืน่ๆ 

- 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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