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มวลมิตรโรแทเรียนท่ีรกัทกุท่านคะ

ในการประชมุวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 พ่ีอร อน.อรอนงค์ ศิริรงัคมานนท์ ไดเ้ชญิ

ชวนใหเ้ราร่วมกนับริจาคใหก้บักองทนุ EREY ปีละ 100 USD/1 เหรียญ เพ่ือสโมสรจะไดมี้

เงนิทนุส าหรับท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนม์ากขึน้ไปอีกและเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดบ้ริจาคเขา้

กองทนุดว้ย

ทกุๆ วันสดุทา้ยของการประชมุในแตล่ะเดือน เรามีการเฉลิมฉลองวนัเกิดใหก้บัสมาชกิ

วันนี้ อน.พงษ์ อิงคสิทธ์ิ ไดช้ว่ยน ากิจกรรมนี้ โดยมีสมาชกิท่ีเกิดในเดือนนี้ท่ีมาประชมุ 2 ท่าน

คือ อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ และอน.อรอนงค์ ศิรริงัคมานนท์ ขอพรจากส่ิงศักดิ์สิทธิทั้งหลาย

ไดด้ลบันดาลใหส้มาชกิทกุท่านท่ีมีเดือนเกิดเดือนนี้มีความสขุ สขุภาพดีและร า่รวยในทกุๆส่ิงคะ่

ส าหรับวิทยากรวันนี้ ท่าน ดร.ไพจิตร วิบลูยธ์นสาร รองประธานและเลขาธิการ

หอการคา้ไทยในประเทศจีน ไดม้าใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัการคา้ในประเทศจีน ซ่ึงมีประโยชนเ์ป็นอยา่ง

มากโดยเฉพาะท่านท่ีสนใจลงทนุท าธรุกจิในประเทศจีน ท่านแนะน าถึงเทคนิควิธีการ ส่ิงท่ีพึง

หลีกเล่ียงและอ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือคนไทยจะสามารถท าธรุกิจอยา่งประสบผลส าเร็จและอยา่ง

ยัง่ยืน

ส าหรับสปัดาหห์นา้ เราจะไดร้บัเกียรติจาก น.พ.มนญู ลีเชวงวงศ์ ท่ีจะมาบรรยายใน

หัวขอ้ “ Update โควิด 19 และโรคทางเดินหายใจ ” นา่ติดตามมากคะ่

พบกนัใหมส่ัปดาหห์นา้คะ่

ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตารี                                                                                                       

นายกปราณี วิทยเมธ                               

นายกสโมสรโรตารีบางรกัปี 2565-66

นย.ปราณี วิทยเมธ



การประชมุประจ าสปัดาห์

ครัง้ท่ี 16/2565-66

วนัพฤหสับดีท่ี 24 พฤศจิกายน   2565

รหัสสโมสร 22170

สมาชกิทั้งหมด 63 ท่าน

เขา้ประชมุ 25 ท่าน

ประชมุทดแทน 4 ท่าน

ขาดประชมุ 34 ท่าน

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตป์ระจ ำสปัดำห์ 47.54%

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตเ์ฉล่ีย 42.14%

แขกสโมสร

สโมสรโรตารีกรงุเทพสวุรรณภมิู 1 ท่าน

สโมสรโรตารีกรงุเทพพัฒนาการ 1 ท่าน

แขกสโมสร 8 ท่าน 

รวม 35 ท่ำน





มิติของความส าเร็จในการพัฒนาของจีนเกิดขึ้นในหลายดา้นตลอดกว่า 4 ทศวรรษ 

มิติดา้นการคา้จีนตอนเปิดประเทศปี 1978 ประมาณ 20,000 ลา้นเหรียญสหรัฐทั้งปี อยู่

ล าดบัท่ี 32 ของโลก คิดเป็นสัดส่วนไมถึ่ง 1% ของการคา้โลก หลังจากจีนเปิดกวา้งทางดา้น
เศรษฐกิจ ดึงดดูการลงทนุ พัฒนาฐานการผลิต บรูณาการปัจจยัการผลิตในหลากหลายมิติ 

ทั้งจากภายในเร่ืองของสินคา้ท่ีมีราคาถกูในยคุนั้น รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมการลงทนุ

หลายรปูแบบ ต่างชาติก็เขา้มาลงทนุเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหจ้ีนค่อย ๆ ขยับสถานะผลิต

สินคา้ท่ีเป็นแรงงานไรฝี้มือกึ่งฝีมือเขม้ขน้ สินคา้ส่วนใหญ่ส่งออกกลับไปยังตลาดประเทศ    

หลัก ๆ ท่ีบริษทัตา่งชาติเหล่านัน้เขา้มาลงทนุ

หลังจากการลงทนุขยายตัวอย่างมากในหลายปีต่อมาท าใหจี้นไดร้ับการยอมรับใน

การเป็นโรงงานของโลก จีนผลิตทกุอยา่งและมีความสามารถในการแขง่ขนั แต่ในยคุนั้นมิติ

ดา้นคณุภาพยังเป็นรอง มิติดา้นคณุภาพเร่ิมดีขึ้นในเวลาต่อมาเพราะจีนค่อย ๆ ขยับยก 

ระดบัเร่ืองของเทคโนโลยี เร่ืองแรงงานฝีมือ โรงงานอตุสาหกรรมท่ีบอกเป็นโรงงานโลกของ

จีนก็ขยบัเป็นโรงงานของโลกยดุใหม่

กา้วขึ้นศตวรรษใหม่นี้จีนขยับสถานะจากไม่ถึง 1% มามีบทบาทการคา้โลก 10 % 
ปี 2010 จีนมีสัดส่วนการคา้กา้วกระโดดขึ้นไปเป็น 25% ตอน 2001 อยู่ล าดับ 6 กระโดด

ขึน้มาอยูล่ าดบั 2 ใน 2 ปีต่อมาคือ 2012 จีนกา้วกระโดดขึ้นมาเป็นประเทศท่ีคา้ขายกับโลก

ภายนอกมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และหลังจากนั้นจีนก็ไม่เคยเสียแชมป์เหล่านั้นเลย ยังคง

ครองต าแหน่งแชมป์ต่อเนื่องมา 9 ปีขึ้นปีท่ี 10 ท่ีส าคัญกว่านั้น 28 ปีท่ีผ่านมาต่อเนื่องจีน

เกินดลุการคา้มาโดยตลอด ไมใ่ชม่ิติดา้นความสามารถในการผลิต ไม่ใชม่ิติเพียงแค่เครือขา่ย

ในการส่งสินคา้ แตเ่ป็นเพราะรัฐบาลเขา้มาชว่ยบริหารจดัการเร่ืองการน าเขา้สง่ออก

ประเทศไทยตอนท่ีจีนเปิดประเทศเราไปสานสัมพันธก์ารทตูแลว้ก่อนหนา้นั้น 3 ปี 

แต่ในหว้งนั้นมีการซ้ือขายส้ินคา้แค่ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีตลอด 40 กว่าปีท่ีผ่านมา

การค้าก็เติบโตขึ้นถือว่าดีมากเพ่ิมขึ้น 4,000 เท่า เม่ือปลายปีท่ีแล้วตัวเลขขึ้นไปแตะ 

100,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดเูหมือนนา่พึงพอใจนา่ดีใจ แต่อัตราการเติบโตของเราในเร่ือง

การคา้ระหว่างกันนอ้ยกว่ามิติเร่ืองการคา้ของจีนกับโลกภายนอกหลายรอ้ยเท่า เรายังมี

ปฏิสัมพันธ์เร่ืองการคา้กับจีนนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็นทั้งๆ ท่ีเราอยู่ใกล้ในเชิงภมิูศาสตร์

ดร.ไพจิตร วิบลูยธ์นสาร

รองประธานและเลขาธิการ หอการคา้ไทยในจีน

การคา้ไทย-จีนในปี 2023



เรามีการบา้นใหญ่ท่ีรอเยอะมากในหลายส่วนเพราะเวลาเรามองในเร่ืองโครงสรา้ง

การคา้ระหว่างไทยจีน 1.ของท่ีจีนส่งออกมายังบา้นเรา ยคุแรก ๆ เราไดด้ลุการค้าจีน   

จีนเป็นเคร่ืองยนตด์ีเซล ออกตวัชา้แต่เสมอตน้เสมอปลาย ชว่งหลังไทยขาดดลุการคา้กับจีน 

และมีแนวโนม้ท่ีจะขาดดลุการคา้อยา่งถาวรในระยะยาวถา้เราไม่ปรับปรงุ 2.โครงสรา้งสินคา้

จีนท่ีส่งออกมาบา้นเราเปล่ียนจากสินคา้โลว์เทคเป็นสินคา้ไฮเทคมากขึ้นเป็นสินคา้ท่ีมี

เทคโนโลยีมีนวัตกรรมมีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรคแ์ฝงอยู่มากขึ้น เกิดมลูค่า เพ่ิมภายในกับ

เศรษฐกิจของจีน 3.สมัยก่อนสินคา้จีนถกูแต่คณุภาพไม่ไดแ้ต่ในเวลาต่อมาจีนดีขึ้นเร่ือย ๆ 

แกไ้ขปัญหาเชิงภาพลักษณข์องสินคา้ส่งออกท่ีคนดถูกูว่าไม่มีคณุภาพ กลายเป็นว่าจีนผลิต

สินคา้ท่ีทั้งถกูและมีคณุภาพดีส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 4.สินคา้จึนวันนี้เร่ิมมีแบรนด์

เพ่ิมมากขึ้นท่ีเขา้มาตีตลาดบา้นเราในทกุวันนี้ จีนไม่เพียงแต่ส่งออกสินค้าคณุภาพดียังผลัก

แบรนดเ์ขา้ไปดว้ยและเป็นแบรนดท่ี์มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมมากขึ้น 5.เราเห็นภาพลักษณข์องการ

กระจายตวัของการส่งสินคา้เขา้มาขายท่ีความหลากหลายมากขึ้น ในเร่ืองของประเภทสินคา้ 

เร่ืองของเชิงภมิูศาสตร์ นี่เป็นภาพท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไป 6.วันนี้สินคา้และบริการของจีน

ก าลังเพ่ิมบทบาทในการเขา้มามีส่วนร่วมในวิถีชวิีตของเราเพ่ิมมากขึน้โดยล าดบั

มองในมิติอีกดา้นหนึ่ง การส่งออกของไทยส ู่จีน อนรุักษน์ิยม หากินกับของเก่า 

กระจกุตัวสินคา้/พ้ืนท่ี การน าเขา้โดยรวม ช่องทางจ ากัด ลกูคา้เดิม ไรแ้บรนด ์แข่งราคา    

ไมจ่ดเคร่ืองหมายการคา้ โดนกอ๊ป จีนควบคมุธรุกรรม

ผูป้ระกอบการท่ีไปจีนในชว่ง 15 ปีท่ีผา่นมาส่วนใหญ่มองระยะสั้น ไม่มองเร่ืองสรา้ง

แบรนด์ ไมว่างแผนจะสรา้งเครือขา่ยหาตัวแทนจัดจ าหน่าย เปิดชอ่งทางจัดจ าหน่ายใหม่ ๆ 

เพ่ือเขา้สู่กลุ่มลกูคา้ใหม ่ๆ ปัญหาอีกส่วนคือหนว่ยงานของรัฐท่ีส่งเสริมไม่ค่อยจริงจังไม่เป็น

ระบบและขาดความตอ่เนื่อง

เรายงัเห็นภาพของการเปล่ียนผา่นในเชงิโครงสรา้งของจีนอย่างรวดเร็ว ชอ่งทางจัด

จ าหนา่ยจากออฟไลนท่ี์ครองตลาดเกือบทั้งหมด 10 ปี วันนี้ 50-50 ในระหว่างออฟไลน์

และออนไลน์ แตเ่ราขยบัชา้อาจจะเพราะเงินทนุจ ากัดความรูค้วามสามารถจ ากัดอยู่ห่างจาก

ตลาดจีน เพราะฉะนัน้ความเขา้ใจตอ่ตลาดจีนท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วก็กลายเป็นปัญหา

อีกส่วนหนึ่งของเราท าใหเ้ราไมส่ามารถเขา้สู่ชอ่งทางจดัจ าหนา่ยใหม ่ๆ

เร่ืองของการกอ๊ปบา้นเราเป็นปัญหามากนึกว่าจดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไทยแลว้ไดร้บั

การคุม้ครองท่ีจีน เคร่ืองหมายการคา้เป็น 1 ในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีคุม้ครองรายประเทศ

เป็นส่วนใหญ่ อาจจะมียกเวน้บางภมิูภาคท่ีสามารถเลือกใหคุ้ม้ครองหลาย ๆ ประเทศในเวลา



เดียวกันได ้อาจจะมีอนสุัญญาบางอนสุัญญาท่ีมีการคุม้ครองหลายประเทศหรือระหว่าง

ประเทศได ้แต่ปัญหาคือไม่มีภาษาจีนอยู่ในนั้น คา้ขายในเมืองจีนแต่ไม่มีชื่อเป็นภาษาจีนก็จบ 

จีนไม่ไดก้๊อปเฉพาะต่างชาติ ลักษณะแบบนี้เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งร ู ้การติดอาว ุธทางปัญญาให้

ความรูเ้ตรียมตวัอยา่งเหมาะสมเป็นเร่ืองส าคญั

ไปเมืองจีนตอ้งไปบ่อย ๆ สภาพแวดลอ้มท่ีเมืองจีนเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เราเห็น

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ คนจีนมีค ากล่าวเปล่ียนเล็กทกุปี เปล่ียนใหญ่ทกุ 3 ปี 

เพราะฉะนั้นหมดโควิดเรากลับไปจีนอีกรอบอาจจะจ าจีนไม่ไดแ้ลว้ ย่ิงกว่านั้นในมิติเชิง

พฤติกรรมย่ิงเปล่ียนแปลงเร็วกว่านัน้อีก เราพบว่า 4 ปัจจยัท่ีเกิดขึน้ว่าคนจีนในหว้งหลังใส่

ใจเรื่อง 1.ความเป็นธรรมชาติ 2.สขุอนามยั 3.ความสะดวก อยา่เขา้ชอ่งทางจัดจ าหน่าย

ท่ีไมม่ีบริการจดัส่ง ไมม่ี E-Payment ไมมี่ App 4.ความปลอดภยั ปีนี้เศรษฐกิจจีนไม่ดี

เติบโตในอัตราท่ีต า่กว่าเป้า คนจีนตอนนี้ใส่ใจเร่ืองความค ุม้ค่ามากขึ้นกลายเป็น 5 ปัจจัยท่ี

เกิดขึน้ในชว่งวิกฤตโควิดมาเยือน 

การท าธรุกิจกบัจีนดว้ยการสรา้งแบรนดก์ลายเป็นเงื่อนไขภาคบังคับไม่ใชท่างเลือก

อีกตอ่ไป หลายคนอยากท าธรุกิจกบัจีนแตถ่า้ไมส่รา้งแบรนดท์่านอาจขายไม่ไดเ้ลยในอนาคต 

เราพบว่าในขณะท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสรา้งแบรนดใ์นการเขา้ไปท าธรุกิจในจีน แตค่นจีนกลับ

มีระดบัของการภกัดีตอ่แบรนดน์อ้ยมาก จีนเปิดรับกับการลองสินคา้ใหม่ ๆ แบรนดใ์หม่ ๆ 

อยูต่ลอดเวลา

การตอ่ยอดในเชงิบรูณาการ เรามีหลายส่วนท่ีดี ๆ เร่ืองอาหาร เร่ืองนวด เราอยูใ่กล ้

เรามีกรอบความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจมากมายท่ีทั้งไทยและจีนเขา้ไปร่วมเป็นสมาชิก ท า

ใหเ้ราสามารถคา้ขายท าธรุกิจ หรือมีหน่วยงานอย่างหอการคา้ไทยในจีน อยากเชิญชวน

ทกุท่านใหค้ิดว่านี่คือของประเทศไทยไปเป็นสมาชกิและร่วมกนั

มองการเติบใหญ่/การเปิดกวา้งในเชิงบวก การเติบใหญ่ของเศรษฐกิจจีนจะเป็น

ประโยชนก์บัประเทศไทย ไม่ใชแ่ค่ระยะสั้น ในระยะยาวและเรามีความไดเ้ปรียบในมิติอ่ืน ทาง

สายเลือด ทางภมูิศาสตร ์ความผกูพันในหลายมิติ ตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ิม

มากขึน้ การส่งออกหรือน าเขา้หรืออะไรต่าง ๆ สามารถท าไดท้ั้งส้ิน จีนยังจะปฏิรปูและเปิด

กวา้งเศรษฐกิจตอ่ไปอีกมาก ลักษณะแบบนี้จะเป็นประโยชนก์บัประเทศไทยเชน่เดียวกนั

เราเห็นจีนจัดงานแสดงสินคา้ CIIE (China International Import Expo) 
ท่ีเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงเป็นงานแสดงสินคา้น าเขา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 2018 จดัครั้งแรกและหลังจากนั้น

ประธานาธิบดีสจ้ิีนผิงเป็นประธานในพิธีเปิดมาโดยตลอด กลายเป็นแมเ่หล็กตัวใหญ่ท่ีท าให้



ผูป้ระกอบการทัว่โลกนิยมเอาสินคา้ใหม ่ๆ นวัตกรรมใหม ่ๆ ของตวัมาจดัแสดง ผลท่ีเกิดขึน้

คือคนท่ีอยู่ต่างชาติตอ้งไปดท่ีูนี่เพราะเป็นแหล่งรวมไปท่ีนี่ท่ีเดียว ถา้มีโอกาสปีหนา้ไปเยือน

งานนี้ 5-10 พฤศจิกายน หารองเทา้คูเ่หมาะ ๆ ไป พ้ืนท่ีประมาณ 1 ลา้นตารางเมตร

ในเชิงภมิูศาสตร์จีนใหญ่กว่าเรา 18 เท่า ไม่ตอ้งไปทั้งประเทศก็ไดเ้อาจุดท่ีเรามี

ความไดเ้ปรียบในเชงิภมูิศาสตรม์ากท่ีสดุ ประเทศไทยอยู่ใกลอ้ ู่ขา้วอู่น า้ เรามีความไดเ้ปรียบ

ในเร่ืองการแข่งขัน ขนสินคา้ขึ้นมาแถบเสฉวน ฉงช่ิง ใกลก้ว่าท่ีต่างชาติเอาสินคา้จาก

ตา่งประเทศเขา้มา ความไดเ้ปรียบเหล่านี้เราตอ้งเอามาใชป้ระโยชนเ์พ่ิมมากขึน้

จีนท าเร่ืองของกล ุ่มเมือง เชน่เซ่ียงไฮต้อ้งไปพัฒนาอีก 25 เมืองท่ีอยู่รายรอบเป็น

กลุ่มเมือง เขาท าโครงขา่ยคมนาคมขนส่งท าอะไรตา่ง ๆ ระหว่างกนั เกิดเป็นตลาดขนาดใหญ่ 

เราเขา้แต่กลุ่มหลัก ๆ แค่นี้อาจจะเหมาะกับ SME บา้นเราท่ีมีก าลังมีทรัพยากรค่อนขา้ง

จ ากัด จีนท า 23 กล ุ่มเมืองแลว้เดินหนา้พัฒนา นี่เป็น 1 ในกลไกส าคัญท่ีจีนจะใชใ้นการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในยคุหนา้

นอกจากนั้นเมืองจีนยังบอกชนบทตอ้งสรา้งความมีชีวิตชีวาใหเ้กิดขึ้น พูดถึงคนอีก 

600-700 ลา้นคน เพราะจีนอยากเห็นประเทศเขากลายเป็นประเทศท่ีพัฒนาแลว้ ท าอย่างไร

ใหค้นท่ีหลดุพน้จากความยากจนท่ีฉลองไปเมื่อปีท่ีแลว้กลายเป็นคนชัน้กลางท่ีดีขึน้ นี่ก็เป็นส่ิง

ท่ีเราอาจจะตอ้งขยายกรอบความพยายามในการท า 

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีส าคัญหน่วยงานภาครัฐและท่ีปรึกษาเอกชนของเราตอ้ง เขา้ใจว่าไป

เมืองจีนตอ้งมีช่ือจีน เพราะถา้ไม่มีชื่อจีนไม่ร ูจ้ะส่ือสารกับลกูคา้อย่างไร เป็นวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ินของเขาท่ีมีความจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งผนัตวัไป แมก้ระทัง่การหาชือ่พอ้งเสียงไม่พอถา้ได ้

ความหมายมิติเชงิบวกดว้ยย่ิงดี ตอ้งใชผ้ ูช้  านาญท่ีเกง่มากมีคา่ใชจ้า่ย ท าอยา่งไรรัฐชว่ยแบก

ภาระกระตุน้ใหเ้ขาไปและท าส่ิงตา่ง ๆ เหล่านี้ใหเ้กิดขึน้ จะเป็นการสรา้งความมัน่คัง่และความ

มัน่คงใหก้บัเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในมิติของการส่งออกของเรา

สดุทา้ยผมคิดว่าการส่งออกของไทยในปีหนา้จะยังคงเติบโตอยู่ แต่เรามีแนวโนม้ท่ีจะ

ขาดดลุการคา้กบัจีนเพ่ิมมากขึน้ การปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินมาตรการตา่ง ๆ อย่าง

สรา้งสรรคจ์ะมีส่วนชว่ย ตอ้งเตรียมความพรอ้มใหม้ากเพ่ือท่ีเราจะไดก้า้วกระโดดในมิติดา้น

การส่งออก ผมไม่ไดม้องแค่ปีหนา้ วันนี้จีนมีคนชั้นกลาง 400 กว่าลา้นคนมากกว่า 1 

ประเทศสหรัฐ แตใ่นอีกไมถึ่ง 15 ปี 2035 จีนตัง้เป้าว่าจะมีคนชัน้กลางเพ่ิมขึน้เป็น 800 ลา้น

คน ประเทศไทยจะสามารถไปเกาะเกี่ยวเอาประโยชนจ์ากส่ิงเหล่านัน้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด



ท่านวทิยากรพิเศษ 

ดร.ไพจิตร วบิูลยธ์นสาร

บรรยายเร่ือง “การคา้ไทย-จีนปี 2023”

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2565



อวยพรวนัเกิด

ผ ูท่ี้เกิดในเดือนพฤศจิกายน

รทร.ปทมุรัตน ์วรสถิตย์ 4 พฤศจิกายน

อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ 6 พฤศจิกายน

รทร.กรกนก ศภุวโรภาส 6 พฤศจิกายน

รทร.ธีรนชุ ริจิรวนิช 16 พฤศจิกายน

รทร.ชฏาวรรณ คงัคะเกตุ 21 พฤศจิกายน

อน.อรอนงค ์ศิริรังคมานนท์ 23 พฤศจิกายน



สโมสรโรตารีบางรกั และสโมสรค ู่มิตร RC Shin Jeju ประเทศเกาหลี

เซ็น MOU โครงการ GG มอบอปุกรณก์ารแพทย ์รพ.บา้นแหลม

ในปีของท่าน นยล.ดีภกั ซาหธ์นวฒิุ 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2565



สโมสรโรตารีบางรกั และมลูนิธิไอแครป์ระเทศไทย

จดักิจกรรมมิตรภาพและจิตอาสา “ทริปสขุใจเท่ียวไทรโยค”

น าแมล่กูชมุชน   (แมเ่ล้ียงเด่ียว)  10 ค ู่ นัง่รถไฟเท่ียวน ้าตกไทยโยค

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2565







ท่านวทิยากรพิเศษ

วนัพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2565

ดร.ไพจิตร วบิูลยธ์นสาร

รองประธานและเลขาธิการหอการคา้ไทยในประเทศจีน

บรรยายเร่ือง “การคา้ไทย-จีนปี 2023”

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

วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธ.ค. 65 น.พ.มนญู ลีเชวงวงศ์

เร่ือง “Update โควิด 19 และโรคทางเดินหายใจ”

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธ.ค. 65 Khun Michael Andreassen

เร่ือง “Changing Lives: From COVID to Beyond”

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธ.ค. 65 อผภ.ศาสตราจารยค์ลินิก นพ.วิรณุ บญุนชุ

เร่ือง “เร่ืองของทอ้งและล าไสท่ี้ตอ้งใส่ใจ”

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธ.ค. 65 งดประชมุประจ าสัปดาห ์

เนื่องจากจดัการประชมุใหญ่ประจ าปี และ

งานฉลองคริสตม์าสและปีใหม ่

ในวันศกุรท่ี์ 23 ธันวาคม

สโมสรโรตารีบางรกั ประชุมประจ าสปัดาหท์ุกวนัพฤหสับดี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 

ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel 
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