
 
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกการประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 
สมัยที ่39 คร้ังที ่17 

วนัพฤหัสบดีที ่ 24  พฤศจิกายน  2565  
เวลา 09.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม   ช้ัน 3 โรงแรมเอเชีย  ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 

รายนามคณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. คุณศิษฎิวชัร ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 
2. คุณไพรัตน์                  ห่านศรีสุข   อุปนายกฯ 
3. คุณคงั อาย  จอง  อุปนายกฯ 
4. คุณสุมาลี วอ่งเจริญกุล อุปนายกฯ (Zoom) 
5. คุณอดิษฐ ์   ชยัรัตนานนท ์ เลขาธิการฯ 
6. คุณวชิยั  สหสัสพล  เหรัญญิกฯ 
7. คุณมนตส์รรพ ์         หาญวงศ ์  ปฏิคม 
8. คุณปรีชา  จ าปี    นายทะเบียน  (Zoom) 
9. คุณชินรัตน์  ชินบุรี   กรรมการกลาง(Zoom) 
10. คุณฟรองซวั   เกอร์โนลด ์ กรรมการกลาง 
11. คุณเชิดศกัด์ิ  ดาวแกว้   กรรมการกลาง 
12. คุณพรสวสัด์ิ   นวพล   กรรมการกลาง 
13. คุณวรุต  กาญจนพฒันา  กรรมการกลาง 
14. คุณณิชาภา  โรจนสุนทร  กรรมการกลาง 

 
 
 

รายนามคณะกรรมการทีต่ิดภารกจิ 
1. คุณสุรวชั   อคัรวรมาศ              อุปนายกฯ 
2.  คุณพรทิพย ์                 หิรัญเกตุ                  อุปนายกฯ 
3.  คุณสมชาย   ชมระกา                   อุปนายกฯ 
4. คุณภิรมยรั์ตน์  อิศวพรชยั                ประชาสัมพนัธ์ 
5. คุณทองอยู ่ สุภวทิยากรณ์  กรรมการกลาง 
6. คุณชรินทร์   ฟามฟู่   กรรมการกลาง 
7. คุณอดิศร  ยงัศรียกุต ์  กรรมการกลาง 
8. คุณก าแหง  ตนัก าแหง   กรรมการกลาง 
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9.  คุณสุรพล วฒิุเวคินสกุล กรรมการกลาง 
10. คุณปัณพร  วงษจ์นัทร์เพญ็        กรรมการกลาง 
11. คุณชรัญญา  นุกรณ์นวรัตน์ กรรมการกลาง 

 
เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 10.00 น. 
 
วาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย  คุณศิษฎวิชัร  ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 

 

 เน่ืองจากมีการร้องเรียนเก่ียวกบัเงินชดเชยท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆน้ีท่ีผา่นมาจากพนกังานสมาคมฯ 
โดยเบ้ืองตน้มีการช่วยเหลือเงินชดเชย 50 เปอร์เซ็น จากนั้นเปล่ียนเป็น 30 เปอร์เซ็น เน่ืองจาก
สมาคมมีขอ้จ ากดัในดา้นก าลงัทรัพย ์จึงท าให้พนกังานบางส่วนไม่สามารถยอมรับเง่ือนไขได ้
โดยอา้งว่าเงินชดเชยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและเกิดการร้องเรียนเกิดข้ึน โดยทางสมาคม
เห็นวา่พนกังานบางคนท างานกบัสมาคมมามากกวา่สิบปีจึงท าไดท้  าการตกลงร่วมกนัใหม่ โดย
เงินชดเชยจะอยูท่ี่ 76 เปอร์เซ็น  รวมทั้งส้ิน 24 คน 

 

 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ท าให้เงินในสมาคมเหลือนอ้ยลงมาก หวงัวา่ในอนาคตขา้งหน้า
หลงัจากสนามบินเปิดจะสามารถน าเงินเขา้ใหท้างสมาคมไดเ้พิ่มมากข้ึน 

 
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
 
 

วาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 สมัยที ่39 คร้ังที ่17 
วันพฤหัสบดีที่ 24  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม   ช้ัน 3 
โรงแรมเอเชีย  ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 
  มติทีป่ระชุม รับรอง 
 
วาระที ่ 3  รายงานสถานภาพสมาชิกประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565  

3.1 รายงานสถานภาพสมาชิก 
     สมาชิกสามญั     1,253 ราย  

สมาชิกสมทบ     451  ราย  
สมาชิกกิตติมศกัด์ิ   5  ราย  
รวมทั้งหมด    1 ,709 ราย 

3.2 จ านวนสมาชิกใหม่ประจ าเดือนตุลาคม  2565  จ านวน  13 ราย    
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     สมาชิกสามญั 12 ราย 
      สมาชิกสมทบ 1 ราย 

 
 
 

1. DOCTOR ON TOUR TRAVEL & AGENCY CO.LTD.  
บริษัท ด็อกเตอร์ ออน ทวัร์ เทรเวลิ แอนด์ เอเจนซ่ี จ ากดั                     สมาชิกเลขที ่04902 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04902 ประเภท Inbound ตลาด KOREA,CHINESE,HONGKONG , Outbound ตลาด 
WORLDWIDE  
โดย คุณชนฐัมนทน์ เงินววิฒัน์กลู เป็นกรรมการ  
Tel : 061 545 0956 
Email: Chanatthamontravels@yahoo.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/10190 
 
2.REALFAN TRAVEL AND SPORTS CO.,LTD  
บริษัท เรียลแฟน ทราเวล แอนด์ สปอร์ต จ ากดั                                  สมาชิกเลขที ่04903 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04903 ประเภท Inbound  ตลาด AEC, French,Europe ,ASIA ,USA,Russia&CIS, 
Outbound  ตลาด English, Europe, ASIA 
โดย คุณธนกร รติสิน  เป็นกรรมการ 
Tel : 064 535 6225 
Email: realfantravel@gmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/09786 
 
3. SAM ON TOUR AND TRAVEL CO.,LTD. 
บริษัท แซม ออน ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั    สมาชิกเลขที ่04904 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04904 ประเภท Inbound ตลาด Chaina, AEC 
โดย คุณสวชัชยั เดชบุญ เป็นกรรมการ  
Tel : 065 163 4403 
Email: samontour2020@gmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 14/10534 
 
4. THAI TRAVEL BEAT CO. LTD 
บริษัท ไทย ทราเวล บีท จ ากดั     สมาชิกเลขที ่04905 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04905 ประเภท Inbound ตลาด India market 
โดย คุณสุกญัญา ชาญปรีชา เป็นกรรมการ  
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Tel : 099 289 5143 
Email: b2b@thaitravelbeat.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 13/03108 
 
5. TRAVEL DECK (THAILAND) CO.,LTD 
บริษทั ทราเวล เดค (ไทยแลนด)์ จ  ากดั    สมาชิกเลขที ่04906 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04906 ประเภท Inbound ตลาด ASIA, India  
โดย คุณฐิติรัตน์ เวยีงสิมมา  เป็นกรรมการ  
Tel : 061 741 6694 
Email: rahul@traveldeckdmc.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 14/03551 
 
6. TERREXCEL CO.,LTD 
บริษทั เทอร์เร็กซ์เซล จ ากดั     สมาชิกเลขที ่04907 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04907 ประเภท Inbound ตลาด ASIA, India  
โดย คุณฐิติรัตน์ เวยีงสิมมา  เป็นกรรมการ  
Tel : 061 741 6694 
Email: sales@traveldeckdmc.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 14/03464 
 
7. TRAVEL MASTER DMC CO.,LTD 
บริษทั ทราเวล มาสเตอร์ ดีเอ็มซี จ  ากดั    สมาชิกเลขที ่04908 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04908 ประเภท Inbound ตลาด Malaysia, Indian & South Asia  
โดย คุณวชัรภรณ์ เอ่ียมละออ     เป็นกรรมการ  
Tel : 097 017 8097 
Email: vassanadd.1983@gmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 14/03283 
 
8. TRAVEL WITH DSCO.,LTD. 
บริษทั ทราเวล วทิ ดีเอส  จ  ากดั     สมาชิกเลขที ่04909 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04909 ประเภท Inbound ตลาด Indian 
โดย คุณกิตติมา เรณูชาติ และคุณขอบฟ้า อยูเ่ป็นสุข  เป็นกรรมการ   
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Tel : 092 494 9539                     
Email: david@travelwithds.net  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 14/03510 
 
9. SEEWASOPA INTERNATIOMNAL CO.,LTD. 
บริษทั สีวะโสภา อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั   สมาชิกเลขที ่04910 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04910 ประเภท Inbound ตลาด Canada,USA,Europe  
โดย คุณประภาพร  สีวะโสภา เป็นกรรมการ   
Tel : 02 018 3563, 084 125 6212                     
Email: naseervirk@outlook.com  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 13/03118 
 
10. KKDAY (THAILAND) CO.,LTD 
บริษทั เคเคเดย ์(ไทยแลนด์) จ  ากดั    สมาชิกเลขที ่04911 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04911 ประเภท Inbound ตลาด Taiwan Hongkong, Japan, Vietnam  Outbound ตลาด
Taiwan, Hongkong, Japan, Vietnam, Korea   
โดย คุณนนทซ์ยา        เติมธีรพรพิมล         , คุณการณิกา พลบัทอง       เป็นกรรมการ  
Tel : 093 326 5505                                     
Email: phakin.pattanavorameth@kkday.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/10371 
 
11. GARUNA TRAVEL CO.,LTD. 
บริษทั กรุณา ทราเวล จ ากดั     สมาชิกเลขที ่04912 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04911 ประเภท Inbound  ตลาต Malaysia,Indonesia,Singapore 
โดย คุณเอกชยั  ศรีเมืองแผน เป็นกรรมการ  
Tel : 081 755 8538 
Email: lapandelapan@gmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี  14/00034 
 
12. CHINALINK INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD 
บริษทั ไชน่าลิงค ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ  ากดั   สมาชิกเลขที ่04913 
สมาชิกสามญั เลขท่ี 04912 ประเภท Inbound  ตลาต AEC, French,Europe ,ASIA ,Russia&CIS,Eastern 
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โดย คุณสมชยั    ปวรวปุิลยากร                    เป็นกรรมการ  
Tel : 091 941 5479        
Email: lapandelapan@gmail.com 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี  14/02604 
 
13. CPN  VILLAGE  COMPANY  LIMITED 
บริษทั ซีพีเอน็ วิจเลจ จ ากดั     สมาชิกเลขที ่04913 
สมาชิกสมทบ เลขท่ี 04913 ประเภท SHOPPINGMALL 
โดย คุณวลัยา   จิราธิวฒัน์       เป็นกรรมการ  
Tel : 086 031 8338 
Email: VoVaravuth@centralpattana.co.th  
 

 
 

วาระที ่ 4 น าเสนอผลติภัณฑ์ใหม่  ( New Product )  
 
 4.1 BANGKOK ANTI AGING CENTER 

BAAC สหคลินิก ดูแลสุขภาพครบวงจร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทนัสมยั และผูท่ี้ใส่ใจ
สุขภาพ ไดน้ าวิทยาการทางการแพทยท่ี์เนน้การรักษาแบบองคร์วม (Holistic Medicine) ซ่ึงเป็นการ
รักษาท่ีมุ่งเนน้การหาสาเหตุของความเจบ็ป่วยมากกวา่ท่ีจะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ 
ท่ีอยู ่: 3 ซอย ประมวลสุข แขวง สามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
Tel : 022772818 
Email : baac.contact@gmail.com 
 
  

 4.2 COMBINE TRIP BY MAX TECH INTER 
Max tech inter ไดพ้ฒันาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชนัอินเทอร์เน็ตต่างๆ ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวทัว่โลก 
ท่ีอยู ่: เดอะ ซิงโครไนซ์ รัชดา 9/3 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษกกรุงเทพมหานคร หว้ยขวาง 10310 
Tel : 026926277 

 
 
 
 
 

mailto:baac.contact@gmail.com
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วาระที ่ 5 การบรรยายพเิศษ   
 

ผูอ้  านวยการศูนยศึ์กษาพฒันาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารยป์ระจ าคณะพฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์     

 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเจ็บป่วยและเสียชีวติของประชาชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ไดท้  าการ “ประเมินมูลค่าชีวิตของคนไทยท่ีไดรั้บการปกป้องจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19” 
โดยวธีิการหา “มูลค่าชีวติเชิงสถิติ (Statistical Value of Life หรือ VSL) 
 
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิมหภาค 

 ผลกระทบจากพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียง (Aversion behavior effects) 
 ปิดประเทศ/ปิดเมืองและหา้มใหเ้กิดการเดินทางระหวา่งกนั 
 การประกาศให้ธุรกิจหรือสถานบริการปิดท าการชัว่คราวสถาบนัการศึกษาท่ีจ าเป็นตอ้งหยุดการ
เรียนการสอน (ถึงแมว้า่จะมีการเรียนการสอนออนไลน์เขา้มาช่วยก็ตาม) 
 ประชาชนท่ีตอ้งกกัตวัเองอยูก่บับา้น 

 
 

 

  “ ผลกระทบโควดิดา้นแรงงานภาคการท่องเท่ียว”  โดย   ศาสตราจารย ์ ดร.พิริยะ   ผลพิรุฬห์ 
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ผลกระทบต่อการจ้างงาน, ค่าจ้าง, ความยากจน, และความเหลือ่มล า้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้คนไทยกลายเป็นคนจนและคนเกือบจนมากข้ึน โดยแพร่ระบาด
ระลอกสองท าใหค้นจนและคนเกือบจนมากข้ึนกวา่ระลอกแรกอีกเกือบเท่าตวั 
 

ผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรายสาขา 

 ราคาสินคา้และบริการลดลงทุกประเภท โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอุปสงคก์ารท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศท่ีลดลง และ Risk premium ท่ีเพิ่มข้ึน 

 ราคาสินคา้ท่ีลดลงมากท่ีสุดตามล าดบั ไดแ้ก่ 
 Petroleum, coal products 
 Transport 
 Air transport 
 Electricity 
 Accommodation, Food and service activities 

 
ผลกระทบในระยะยาวจากการสูญเสียทุนมนุษย์ 
การท่ีประเทศจ าตอ้งสูญเสียศกัยภาพของแรงงานและทุนมนุษยอ์ยา่งมหาศาล  
 แรงงานท่ีตกงานเป็นเวลานานอาจจะสูญเสียทกัษะและประสบการณ์จากการว่างงานเป็น

เวลานานเกินไป จนกระทัง่ทกัษะเหล่านั้นอาจจะเกิดการลา้สมยั (Obsolete) 
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 การท่องเท่ียวยงัไม่ฟ้ืน นายจา้งตดัสินใจจา้งงานนอ้ยลง ภาคอุตสาหกรรมเกิดการเปล่ียนผา่น
ไปสู่การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อทดแทนการจา้งงาน   

 การเจ็บไขไ้ด้ป่วย และการสูญเสียชีวิตจะส่งผลต่อการลดลงของทั้งปริมาณและคุณภาพ
แรงงาน 

 บณัฑิตท่ีจบใหม่จากร้ัวการศึกษาอาจไม่สามารถท่ีจะหางานท่ีตรงตามท่ีจบมา หรือหาไดแ้ต่
มีรายไดต้  ่า กวา่ระดบัการศึกษาท่ีจบมา และอาจเลือกท างานไม่ตรงตามสาขาท่ีเรียนจบ   

 
ผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 ประเด็นส าคญัเก่ียวกบัภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีพบเจอในงานศึกษาก่อน 
 ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยูไ่ดไ้ม่เกิน 6 เดือน  
 ปัญหาในการขายกิจการใหก้ลุ่มทุนขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ 
 การเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด 
 แรงงานภาคการท่องเท่ียวไม่มีทกัษะในการปรับตวัเพียงพอ และส่วนใหญ่ยงัยินดีท่ีจะท างาน

ในภาคการท่องเท่ียวต่อ 
 มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐไม่ไดล้งมาถึงแรงงานภาคการท่องเท่ียวเท่าใดนกั 
 ปัญหาการว่างงานจนสูญเสียศกัยภาพของทุนมนุษย ์(Hysteresis) เป็นปัญหาในระยะยาวท่ี

จ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ข   
 

วาระที ่ 6 เร่ืองอืน่ๆ 
  -    

 

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


