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บทน า 
 

นครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดินแดนที่ผู้คนทั่วไปต่างรู้จักกันในนาม
ของ “บ้านเกิดหมีแพนด้า”“งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก”และ“สุกี้หม้อไฟเลิศรส ที่หลายปีมานี้มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด โดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลกลางภายใต้ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ เพื่อยกระดับความเจริญเติบโตในสังคมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท 
พร้อมกับความพยายามปลุกปั้นนครเฉิงตูให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลก 

กรุงเทพมหานครกับนครเฉิงตูได้เริ่มต้นติดต่อทาบทามเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยได้มีการท ากิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองตลอดมา และล่าสุดได้มีการลง
นามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ  (Agreement on the Establishment of Friendship 
Cities) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานครและนครเฉิงตูได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเยือน โครงการอบรมข้าราชการ การดูงาน กิจกรรมดนตรีส าหรับเยาวชน 
เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความปรารถนาร่วมกันอย่างแรงกล้าในการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองเมือง 
 การส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมเป็นงานด้านหนึ่งที่นครเฉงิตูได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งจึง
ได้ มี ก าร จั ด งาน  2017 China (Chengdu) Global Innovation and Entrepreneurship Fair ขึ้ น โด ย
ส านักงานเทศบาลนครเฉิงตู โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมและแลกเปลี ่ยนประสบการณ์การพัฒนา
นวัตกรรมเชิงธุรกิจ ผ่านเวทีการจัดแสดงผลงาน (Road Show) ทั้งนี ้ นครเฉิงตูได้จัดประชุมโต๊ะกลม
ระหว่างเมืองพ่ีเมืองน้องของนครเฉิงตู 2017 Innovation Forum for Mayors of International Sisters 
Cities of Chengdu อันจะน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต งานฯ เริ่มจัด 
ครั้งแรกในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๖๐ โครงการฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓  
มีก าหนดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่รัฐ นักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้ประกอบการรายใหม่จากทั่วโลก ผู้ซึ่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่มาใช้
ประโยชน์เชิงธุรกิจ ส าหรับเวทีการประชุม 2017 Innovation Forum for Mayors of International Sisters 
Cities of Chengdu มีเมืองต่างๆ จ านวน ๗๕ เมือง จาก ๔๑ ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ ฝรั ่งเศส สโลวีเน ีย 
ออสเตรีย ญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา เบลเยี่ยม เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สวีเดน เยอรมนี อังกฤษ รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรเลีย อินเดีย เดนมาร์ก อิสราเอล ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ปากีสถาน โปแลนด์ เม็กซิโก โมร็อคโค เนปาล 
บราซิล แอฟริกาใต้ รวันดา อาเซอร์ไบจาน ชิลี ลิทัวเนีย กรีซ เคนยา อังโกลา อาร์เจนตินา ฮังการี เอสโตเนีย 
ฟินแลนด์ ตุรกี อิตาลี และไทย มีผู้น าเมืองและเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมฯ รวมจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ 
คน และนครเฉิงตูเชิญผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฯ จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
จ านวน ๑ คน และข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวน ๕ คน  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
Chengdu Municipal Foreign and Overseas Chinese Affairs Office (CDFAO) ส านักงานการ

ต่างประเทศเทศบาลนครเฉิงตู และหน่วยงานอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง โดยนครเฉิงต ูร ับผิดชอบค่าใช ้จ ่าย
ภายในประเทศระหว่างการพ านักในนครเฉิงตู และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับจ านวน ๑ ที่
นั่งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 



 
-๒- 

 
 

แนวทางด าเนินการ 
๑. ประสานงานกับส านักการต่างประเทศเทศบาลนครเฉิงตู เพ่ือสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินโครงการฯ และน าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือขอความเห็นชอบ 
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักพัฒนาสังคม) เพ่ือพิจารณาส่งผู้แทนร่วมคณะเดินทาง 
๓. จัดท าโครงการฯ และน าเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
๔. ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามโครงการฯต่อปลัดกรุงเทพมหานครและ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๕. เดินทางไปเข้าร่วมงานฯ ณ นครเฉิงต ูสาธารณรัฐประชาชนจีนตามก าหนดการ 
๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ เพ่ือน าเสนอปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ตามกรอบความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเฉิงตูต่อไป 

 

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

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 งาน “2017 China (Chengdu) Global Innovation and Entrepreneurship Fair” จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการด าเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องแบ่งออกได้เป็น ๗ ประเภทดังต่อไปนี้ 
 ๑. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 
 ๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมชมแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรม 
 ๓. งานเลี้ยงต้อนรับและพิธีลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพ 
 ๔. การประชุมโต๊ะกลม (Round Table Meeting) 
 ๕. การน าเสนอผลงาน (Road show) 
 ๖. การเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเฉิงตู 
 ๗. การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

๑. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 
  

   

   
 

 พิธีเปิด มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ การแสดงวิดีทัศน์แนะน านครเฉิงตู  
      ๑.๒ การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดยนายกเทศมนตรีนครเฉิงตู 
      ๑.๓ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้น าเมืองที่เข้าร่วมประชุม 

 
 อนึ่ง นครเฉิงตไูด้เชิญผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจ านครเฉิงตเูข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้  
นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโลหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมงานและพบกับคณะ
ผู้แทนกรุงเทพมหานครด้วย 
 
 

๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน เยี่ยมชมแหล่งบ่มเพาะความคิดนวัตกรรม 
 ๒.๑ Jingrong Start-up Hub ตั้งอยู่ในเขต Chengdu Hi-Tech Zone เป็นแหล่งบ่มเพาะนักคิดใน
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดเป็นพื้นที่ท างานพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เหมาะส าหรับการ
จัดแสดง(Road-Show hall) ห้องมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการ ห้องอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ จัดให้
ผู้ประกอบการได้รับบริการที่เกี่ยวกับการบริหาร การบัญชี ด้านกฎหมายและนโยบาย ทรัพยากรบุคคล และ
การบริหารเงินทุน 
 

     
 

-เยี่ยมชม Jingrong Start-up Hub-  
 



-๔- 
 

 ๒.๒ Chengdu Planning Exhibition Hall ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมไฮเทคเฉิงตู (Chengdu Hi-
Tech Zone) เป็นอาคารจัดแสดงโครงการพัฒนามหานครเฉิงตู ในรูปแบบโมเดลจ าลองแผนที่นครเฉิงตูขนาด
ใหญ่ และสื่อมัลติมีเดียน าเสนอการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผน 

      
 

   
 

-เยี่ยมชม Chengdu Planning Exhibition Hall- 
 
 

๓. งานเลี้ยงต้อนรับและพิธีลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพ 
 นครจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกว่า ๕๐๐ คน ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครเฉิงตูได้จัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วย
การสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างเทศบาลนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหานคร 
ราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ มีเมืองอ่ืนๆ ที่ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับนครเฉิงตูอีก ๕ 
เมือง ได้แก่ Central Province แห่งสาธารณรัฐศรีลังกา Lvov แห่งสาธารณรัฐยูเครน Dun Laoghaire-
Rathdown แห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ และ บาเลนเซีย แห่งราชอาณาจักรสเปน 

         
 

-พิธีลงนามสถาปนาฯและงานเลี้ยงต้อนรับ- 
 



-๕- 
 

      
 

-พิธีลงนามสถาปนาฯและงานเลี้ยงต้อนรับ- 
 
 

๔. การประชุมโต๊ะกลม (Round Table Meeting)  
 โดยนายกเทศมนตรีรครเฉิงตูและผู้แทนเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองมิตรภาพของนครเฉิงตู ๑๙ เมือง 
กล่าวสุนทรพจน์เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเมืองและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดย
มีหัวข้อหลัก ๒ เรื่อง ได้แก่  Develoment of Quality Innovation Platform through the Coordination 
of Production, Learning, Research and Application แ ล ะ  Buisness Environment Improvement 
and Innovation-Powered Development. 

     
 

    
 

-การประชุมโต๊ะกลม (Round-Table Meeting)- 
 
 

๕. การน าเสนอผลงานนวัตกรรม (Road-show)   
 โดยเมืองพี่เมืองน้องของนครเฉิงตูที ่มีผลงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น และประสบความส าเร็จ
มากกว่า ๑๐ เมือง น าเสนอนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือโดยการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการพัฒนา
ด้านต่างๆ   
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-การน าเสนอผลงานนวัตกรรม- 
 

 
๖. การเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเฉิงตู  
 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย 
โหล เฉียง นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู ณ ศาลาว่าการนครเฉิงตู เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ 
น.  สรุปประเด็นการสนทนาได้ดังนี้  

นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู 
- กล่าวต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร ในนามของ

ประชาชนชาวเฉิงตูจ านวน ๑๖ ล้านคน พร้อมด้วย Mr. Zhang Zhenghong, Secretary 
General of Chengdu Municipal People’s Government และ Mr. Zhong Laizhao, 
Director General of Chengdu Foreign and Overseas Chinese Affairs Office. มีความ
ยินดีและขอบคุณคณะฯ ที่ได้เดินทางเข้าร่วมงาน 2017 China (Chengdu) Global Innovation 
and Entrepreneurship Fair ในครั้งนี้ รวมถึงการลงนามความตกลงการสถาปนาเมืองมิตรภาพ 
ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเฉิงตู เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งขอฝากความ
ปรารถนาดีไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย 

- มีความคาดหวังว่าภายใต้กรอบความร่วมมือร่างความตกลงฯ จะท าให้ทั้งสองเมืองมีความร่วมมือ
กันอย่างใกล้ชิดในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
 (๑) ด้านเศรษฐกิจการค้า โดยหวังว่าจะมีการค้าขายร่วมกันมากขึ้น ซึ่งชาวเฉิงตูนิยมสินค้า
ไทยหลายอย่าง เช่น อาหาร หัตถกรรม ผลไม้ และของที่ระลึกต่างๆ 
 (๒) ด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการอาชีวะ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยของทั้งสองเมืองมี
ความร่วมมือกันโดยมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนโบราณจีน ทั้งนี้ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตร
มหาวิทยาลัยภายใต้กรอบความร่วมมือมิตรภาพกับนครเฉิงตู ในโอกาสนี้ จึงอยากเชิญชวน 
 



-๗- 
 

นักศึกษาจากกรุงเทพมหานครมารับทุนจากนครเฉิงตู และอยากให้มีโครงการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการ 
 (๓) ด้านการท่องเที่ยว ชาวเฉิงตูนิยมท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยมีเที่ยวบินตรงจากเฉิงตู
ไปกรุงเทพมหานครประมาณ ๒๕ เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ท าให้มีความสะดวกในการเดินทางอย่างยิ่ง 
จึงอยากเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพฯ มาท่องเที่ยวดูแพนด้าที่เฉิงตู ซึ่งนครเฉิงตูสามารถประสานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเส้นทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวไทยให้ตรงตามความต้องการได้ 
 (๔) ด้านการลงทุน นครเฉิงตูได้ด าเนินงานตามนโยบาย One Belt One Road โดยเชิญชวน
เมืองส าคัญมาตั้งส านักงานการค้า/การท่องเที่ยวในนครเฉิงตู 
 (๕) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ ชวนเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน/กิจกรรม
นานาชาติที่จัดขึ้นในนครเฉิงตู เช่น ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีเทศกาลวัฒนธรรมมรดกท่ีแตะ
ต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นงานระดับชาติของจีน หรืองานเทศกาลดนตรีนานาชาติ การประชุมสุดยอดด้าน
การพัฒนาเมือง เป็นต้น 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
- กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรีนครเฉิงตูที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งแนะน าคณะผู้แทน

ของกรุงเทพมหานคร และนางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
- การได้มีโอกาสเยี่ยมนครเฉิงตูท าให้ทราบว่า นครเฉิงตูมีนโยบายด้านผังเมืองและระบบการขนส่ง

ที่น่าชื่นชมมากและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
- เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายกเทศมนตรีนครเฉิงตูในการสร้างความร่วมมือตามกรอบ 

Friendship City Agreement ทั้ง ๕ ด้าน 
  (๑) ด้านเศรษฐกิจการค้า กรุงเทพมหานครมีชื่อเสียงด้านอาหารริมทาง (Street Foods) ติด
อันดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากสื่อต่างชาติทั้ง CNN และ Bloomberg นอกจากนี้ สินค้า
ศิลปหัตถกรรมของกรุงเทพมหานครก็มีความหลากหลาย และผลไม้ก็มีชื่อเสียงมาก เช่น ทุเรียน 
มะม่วง เป็นต้น 
  (๒) ด้านการศึกษา มีความสนใจการให้ทุนเพ่ือมาศึกษาที่นครเฉิงตู ซึ่งกรุงเทพมหานครมี
มหาวิทยาลัยในสังกัดคือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นการศึกษาด้านพัฒนาเมือง และด้าน
การแพทย์ที่มีการสอนวิชาแพทย์ทางเลือก ในส่วนของโครงการอบรมแลกเปลี่ยนข้าราชการ เป็น
สิ่งที่น่ายินดีที่ข้าราชการของทั้งสองเมืองจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  (๓) ด้านการท่องเที่ยว ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากนครเฉิงตูไปเที่ยวประเทศไทยจ านวน
ประมาณ ๕ แสนคน และเป็นนักท่องเที่ยวจากฉงชิ่งอีกจ านวนประมาณ ๖ แสนคน ซึ่งจะสามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศได้ต่อไป 
  (๔) ด้านการลงทุน มีความประสงค์ให้นักธุรกิจจากนครเฉิงตูเข้าไปร่วมลงทุนในประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน 
  (๕) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ นครเฉิงตูมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม 
(Innovation) อย่างก้าวกระโดด หากกรุงเทพมหานครมีความร่วมมือกับนครเฉิงตูอย่างใกล้ชิดจะ
เป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนากลุ่ม Start-up ได้อย่างมาก 

-  เชิญชวนนายกเทศมนตรีนครเฉิงตูและคณะผู้แทนจากนครเฉิงตูให้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร
ในอนาคต 
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นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู 
- กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ฯ) ที่ได้ตอบรับข้อเสนอกรอบความ

ร่วมมือเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเฉิงตู 
- จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรโดยประสานงานกันระหว่างกงสุลใหญ่ ณ 

นครเฉิงตู และส านักงานการต่างประเทศนครเฉิงตู 
- กรุงเทพมหานครจะเป็นแบบอย่างให้นครเฉิงตูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม 

Start-up 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนนครเฉิงตูถึง ๘ ครั้ง ท าให้

ความสัมพันธ์ไทย – จีน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การลงนามความสัมพันธ์เมือง
มิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเฉิงตูในครั้งนี้ ก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – 
จีนอีกทางหนึ่ง 
   

    
 

๗. กิจกรรมอ่ืนๆ 
 การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ หรือที่รู้จักในนาม ศูนย์วิจัยแพนด้า เป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไรมีภารกิจในการวิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อ่ืนๆ 

    
 

    
-ศูนย์วิจัยแพนด้ายักษ์- 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chengdu_Research_Base_Eingang.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:1_panda_trio_sichuan_china_2011.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Giant_Panda_at_Chengdu_Panda_Base.jpg
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ศูนย์วิจัยแพนด้าก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2530 โดยรับแพนด้าที่ได้รับการช่วยชีวิตจากป่า 6 ตัว เข้ามาดูแลใน
ศูนย์วิจัย ในปีพ.ศ.2551 มีแพนด้าเกิดใหม่ 124 ตัว และแพนด้าที่รับเข้ามาดูแลเพ่ิมข้ึน 83 ตัว ศูนย์ได้เริ่ม
ตั้งเป้าหมายการเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก ศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเพ่ือการศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษาในระดับนานาชาติอีกด้วย 

 
 

บทสรุป 
 
 งาน 2017 China (Chengdu) Global Innovation and Entrepreneurship Fair และการประชุม 
2017 Innovation Forum for Mayors of International Sisters Cit ies of Chengdu เป็นกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองผ่านผู้น าเมืองและเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานฯ จะได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมระหว่างกันในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย จึงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
กรุงเทพมหานครในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนครเฉิงตูกับกรุงเทพมหานครผ่านการประชุมนานาชาติที่เป็นรูปธรรม หลังจากที่
ได้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์
กับเมืองต่างประเทศอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือที่อาจจะมีข้ึนระหว่างกันต่อไปในอนาคต 
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