
 
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกการประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
สมัยที ่39 คร้ังที ่16 

วนัพฤหัสบดีที ่ 27  ตุลาคม  2565  
เวลา 10.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องปร้ินบอลรูม 3 ช้ัน 11 โรงแรมปร้ินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. คุณศิษฎิวชัร ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 
2. คุณสุรวชั   อคัรวรมาศ              อุปนายกฯ 
3. คุณไพรัตน์                  ห่านศรีสุข   อุปนายกฯ 
4. คุณคงั อาย  จอง  อุปนายกฯ 
5. คุณสุมาลี วอ่งเจริญกุล อุปนายกฯ 
6. คุณอดิษฐ ์   ชยัรัตนานนท ์ เลขาธิการฯ 
7. คุณวชิยั  สหสัสพล  เหรัญญิกฯ 
8. คุณปรีชา  จ าปี   นายทะเบียน 
9. คุณมนตส์รรพ ์         หาญวงศ ์  ปฏิคม 
10. คุณชินรัตน์  ชินบุรี   กรรมการกลาง 
11. คุณฟรองซวั   เกอร์โนลด ์ กรรมการกลาง 
12. คุณเชิดศกัด์ิ  ดาวแกว้   กรรมการกลาง 
13. คุณทองอยู ่ สุภวทิยากรณ์  กรรมการกลาง 
14. คุณชรินทร์            ฟามฟู่   กรรมการกลาง 
15. คุณอดิศร  ยงัศรียกุต ์  กรรมการกลาง 
16. คุณพรสวสัด์ิ   นวพล   กรรมการกลาง 
17. คุณวรุต  กาญจนพฒันา  กรรมการกลาง 
18. คุณก าแหง  ตนัก าแหง   กรรมการกลาง 
19. คุณณิชาภา  โรจนสุนทร  กรรมการกลาง 
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รายนามคณะกรรมการทีต่ิดภารกจิ 
20. คุณพรทิพย ์                 หิรัญเกตุ                   อุปนายกฯ 
21. คุณสมชาย   ชมระกา                   อุปนายกฯ 
22. คุณภิรมยรั์ตน์  อิศวพรชยั                ประชาสัมพนัธ์ 

       23. คุณสุรพล วฒิุเวคินสกุล กรรมการกลาง 
       24. คุณปัณพร  วงษจ์นัทร์เพญ็        กรรมการกลาง 
       25. คุณชรัญญา  นุกรณ์นวรัตน์ กรรมการกลาง 
 
เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 10.00 น. 
 
วาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย  คุณศิษฎวิชัร  ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 

 ㆍสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียวในปีน้ีคาดวา่จะดีข้ึน เน่ืองจากมีหลายประเทศเร่ิมเปิด 

       ประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น เกาหลีและไตห้วนั ตวัเลขของนกัท่องเท่ียวก็เพิ่มข้ึนอยา่งเห็น 

    ไดช้ดั 

 ไดมี้การเซ็นบนัทึกขอ้ตกลง 12 หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว กบั สกสว.ส่งเสริมความรู้
และวจิยัดา้นการท่องเท่ียว โดยมีการใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมท างานวจิยั 

     ร่วมกนั และมีการน านกัวชิาการเขา้มาเพื่อพฒันาในดา้นต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ㆍการเปิดเคาน์เตอร์ท่ีสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิใหก้บัสมาชิก ATTA วนัท่ี 1   
     พฤศจิกายน 2565 เพื่อใหส้มาชิกสามารถเขา้มาบริการนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ข้ึน  
      รวมถึงรายละเอียดและสิทธิพิเศษต่างๆในการเขา้ใชส้นามบิน  

 ㆍผลกระทบต่างๆท่ีส่งผลต่อดา้นการท่องเท่ียว เช่น โควิด-19 สงครามระหวา่งรัสเซียกบั 
    ยเูครน ท าใหส่้งผลกระทบต่อการเดินทางของนกัท่องเท่ียว 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

 
 

วาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน กนัยายน 2565 สมัยที ่39 คร้ังที ่15 
วนัพฤหัสบดีที ่22 กนัยายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น.  ผ่านระบบซูม   

 
  มติทีป่ระชุม รับรอง 
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วาระที ่ 3  รายงานสถานภาพสมาชิกประจ าเดือน ตุลาคม 2565  
3.1 รายงานสถานภาพสมาชิก 
     สมาชิกสามญั     1,241 ราย  

สมาชิกสมทบ     450  ราย  
สมาชิกกิตติมศกัด์ิ   5  ราย  
รวมทั้งหมด    1 ,696 ราย 

3.2 จ านวนสมาชิกใหม่ประจ าเดือนตุลาคม  2565  จ านวน  4 ราย    
     สมาชิกสามญั 3 ราย 
      สมาชิกสมทบ 1 ราย 

 
 
 

 

1. THAI AN TOURISM   
บริษัท ไทย อาน ทวัริสซึม จ ากดั  สมาชิกเลขที ่04898 
สมาชิกสามญัประเภท Inbound ตลาด Vietnam 
โดย นายอคัรภณ เศวตกมล และ นายสัญญาพุฒิ เกิดบณัฑิต เป็นกรรมการ 
Tel : 085 236-0736  E-mail : info@thaiantourism.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/10907 
 
2. ELITE ODYSSEY CO.,LTD 
บริษัท อลีทิ ออดิสซีย์ จ ากดั  สมาชิกเลขที ่04899 
สมาชิกสามญัประเภท Inbound ตลาด Europe, China 
Outbound ตลาด World wide 
โดย คุณธปณฐั พรหมสุนทร เป็นกรรมการ 
Tel : 092 994-6446     E-mail : elite.odyssey2022@gmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/11072 

 
 
 

3. GRAND TOUR & TRAVEL CO.,LTD. 
บริษัท แกรนด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวลิ จ ากดั  สมาชิกเลขที ่04900 
สมาชิกสามญัประเภท Inbound ตลาด India, South Asia 
โดย นายอาราวนิ นานูกอนดา และนางสาวชนิตา พุม่พฤกษ ์ เป็นกรรมการ 
Tel : 081 515-5325, 087 482-4242 
E-mail: iceoff1@gmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 14/03593 
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4. KLAIRE M.D.Co.Ltd 
บริษัท แคลร์ เอม็.ดี.จ ากดั  สมาชิกเลขที ่04901 
สมาชิกสมทบ: จ าหน่ายอาหารเสริม ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิและเคร่ืองส าอางคโ์ดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดย นายกิตติศกัด์ิ เช้ือพลู เป็นกรรมการ 
Tel : 02 227-0600 ,064 673-5638 
E-mail : Kittisukmd@gmail.com 
 
 

 

วาระที ่ 4 น าเสนอผลติภัณฑ์ใหม่  ( New Product )  
4.1  หลกัสูตรปริญญาโท สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่อุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์  
โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
Contact : คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ เลขท่ี 2 ถนนนางล้ินจ่ี แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  
Tel : 0-2287-9600 ต่อ 7313  
Website : http://www.larts.rmutk.ac.th/ 
 

4.2  ICONSIAM Tourist Lounge 
ไอคอนสยามเปิดตวั TOURIST Lounge โฉมใหม่ ชั้น 1 โซน ICONLUXE ครบครันทุกความสบาย 
อดัแน่นทุกโปรโมชัน่ จดัเต็มทุกบริการกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา Multilingual ท่ีสามารถดูแลอย่าง
ครอบคลุมถึง 4 ภาษา จีน ญ่ีปุ่น องักฤษ และอาหรับ 
Contact : 299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม. 10600  
Tel : 1338, ส านกังาน 02 495-7000 
Website : info@iconsiam.com 
 
 

4.3 Mirinn Show 
มิริน เธียร์เตอร์  RCA เป็นการแสดงผสมผสาน ระหวา่งคาบาเรตแ์ละความงดงามของมวยไทย  
ท่ี RCA Plaza ท่ีเป็นศูนยก์ลางแหล่งความบนัเทิงท่ีหลากหลายท่ีส าคญัของกรุงเทพ 
เวลาท าการแสดง   16.30 - 17.30 / 18.00 - 19.00 / 19.30 - 20.30 น. (ช่วงเวลาท าการแสดง 1 ชม.) 
Contact : 36/1 RCA Plaza ถ.พระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 
Tel : 062 890-7988     Website : info@mirinnshow.com 

 
 
 

mailto:Kittisukmd@gmail.com
http://www.larts.rmutk.ac.th/
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วาระที ่ 5 การบรรยายพเิศษ   
  หัวข้อ “ สถานการณ์การท่องเทีย่วไทยและมาตรการส่งเสริมตลาดอนิบาวน์ปี 2565-2566 ”  

    โดย  คุณยทุธศกัด์ิ สุภสร  ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท) 
 

เป้าหมายการสร้างรายได้ปี 2565 - 2566 
 รายไดปี้ 2563และ2564 มีแนวโนม้ลดลงจากปี 2562 อยา่งเห็นไดช้ดั และมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มข้ึนในปี 
 2565และ2566 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
สถิติจ านวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เพิ่มข้ึนเป็น 0.24 ล้านคน หลงัเร่ิมมาตรการเปิดประเทศใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 และเพิ่มสูงข้ึนเป็น 2.39 ลา้นคนหลงัยกเลิก Thailand Pass คนไทยและ
ต่างชาติ โดยมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ 

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ 
จุดเน้นการด าเนินงาน : 

ㆍผลกัดนัการเพิ่มช่องทางการเดินทางและปริมาณท่ีนัง่ของเคร่ืองบินระหวา่งประเทศเขา้ไทย 

ㆍ น าเสนอความหลากหลายของสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง
กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสอดแทรกแนวคิด BCG ท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนื 
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ㆍเนน้ย  ้าภาพลกัษณ์ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัและมีมาตรฐานดา้น
สุขอนามยัท่ีท าใหผู้ม้าเยอืนไดส้ัมผสัประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีมีความหมาย น่าประทบัใจและชวนให้
กลบัมาเท่ียวซ ้ า 
 
 

งบประมาณด าเนินการ : 

ㆍ937.0057 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2565 (+ 88.70%) 
กลยุทธ์ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ (Inbound) 

ㆍDrive Demand กระตุน้อุปสงคเ์ชิงคุณภาพ สร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดีบนพื้นฐาน 
ของความปลอดภยั มุ่งเนน้นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ กลุ่มรายไดสู้งและการส่งมอบประสบการณ์ 
ท่ีแตกต่าง อยา่งมีคุณค่า และสร้างความประทบัใจ 
ㆍShape Supply ยกระดบัระบบนิเวศท่องเท่ียวสู่ความมีคุณภาพและความย ัง่ยนืบนฐานของการ 
ท่องเท่ียวอยา่งรับผดิชอบและ Digital Tourism ใหทุ้กฝ่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั มีการกระจาย 
รายไดสู่้แต่ละภาคส่วนอยา่งย ัง่ยนื 
 

มาตรการส่งเสริมตลาดInbound 

ㆍVisit Thailand Year 2022-2023 

ㆍMake Travel much easier 

ㆍDigital Marketing 

ㆍJoint Promotion 

ดา้นตลาดจีน รัฐบาลจีนยงัคุมเขม้ Zero Covid จนกวา่จะมีการประชุม 2 สภาของรัฐบาลจีนในเดือน
มีนาคม 2566 และจากการพูดคุยกบัส านกังาน ททท. ในสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 5 แห่ง ไดรั้บ
ขอ้มูลวา่การเปิดประเทศของจีนจะเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ในบางพื้นท่ี และเปิดกบัประเทศท่ีมัน่ใจ
วา่เม่ือไปเท่ียวแลว้กลบัมาแลว้ปลอดภยั โดยประเมินวา่รัฐบาลจีนจะส่งสัญญาณเปิดประเทศอีกคร้ัง
หลงัจากเดือนมีนาคม 2566 เป็นตน้ไป อยา่งไรก็ตาม เช่ือมัน่วา่ไทยจะเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีจีนจะ
ปล่อยนกัท่องเท่ียวออกเดินทาง ดงันั้น อยากใหผู้ป้ระกอบการทุกเซ็กเตอร์ของการท่องเท่ียว เตรียม
ความพร้อมส าหรับรองรับตลาดจีนทนัทีท่ีเขาพร้อมออกเดินทาง  โดยประเมินวา่รูปแบบการเดินทาง
ในช่วงแรกจะเป็นการเดินทางแบบกรุ๊ปมากกวา่เป็นแบบเดินทางดว้ยตวัเอง (FIT) ท่ีผา่นมารัฐบาลจีน
ไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัทวัร์เร่ิมขยบัและส่งออกนกัท่องเท่ียวบางส่วนไดแ้ลว้ แนวโนม้เหล่าน้ีลว้นเป็น
ความเคล่ือนไหวทางบวกทั้งส้ิน 



รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน ตุลาคม 2565 สมยัท่ี  39  คร้ังท่ี 16 วนัพฤหสับดีท่ี  27 ตุลาคม  2565  เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุมปร้ินบอลรูม 
*******************************************************************************************************************************************************************************  

   7 
 

ททท.และรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเท่ียวฯ อยากเห็นการกลบัมาคร้ังน้ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน
กวา่เดิม และใหบ้ริการดว้ยคุณภาพ ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการเองก็ตอ้งบริหารความเส่ียงใหดี้
เช่นกนั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ส่งผลต่อการวางแผนการเดินทางระยะยาวของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ขณะท่ีนโยบายการปรับข้ึนดอกเบ้ียเพื่อแกปั้ญหาเงินเฟ้อก็ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตน้ทุนการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการเช่นกนั  ส าหรับ ททท.เองไดเ้ตรียมแผนการท า
การตลาดในปี 2566 ไวอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นโกลบอลแคมเปญและแคมเปญเฉพาะพื้นท่ี โดยจะ
มุ่งเนน้น าเสนอใหท้ัว่โลกรับรู้วา่ประเทศไทยเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี 365 วนั 

 

วาระที ่ 6 เร่ืองอืน่ๆ 
  -    

 

************************************************************************************** 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
นภาวรรณ  บุญพวง   ตรวจทานการประชุม 


