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สรุปการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
(Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) 

ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 
 
บทน า 
  กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองฉันมิตร 
จ านวน 35 เมืองทั่วโลก ส านักงานการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับบทบาทของตนในฐานะผู้อ านวยความสะดวกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และเพ่ือสนับสนุน
แผนงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพ่ี-
เมืองน้องในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International 
Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2018 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร เพ่ือได้รับทราบภาพรวม
ด้านวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) และเรียนรู้ว่าเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานครได้ด าเนินกิจกรรมด้าน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับเมืองอ่ืนๆ อย่างไรบ้าง  

  การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้แทนจากเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ได้แก่  
กรุงพนมเปญ (ราชอาณาจักรกัมพูชา) เมืองต้าเหลียน นครเฉิงตู มณฑลชานตง นครเซี่ยงไฮ้ เมืองเซินเจิ้น  
นครอู่ฮ่ัน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) กรุงบูดาเปสต์ (สาธารณรัฐฮังการี) กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 
จังหวัดฟูกูโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) กรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี) กรุงอูลานบาตอร์ (ประเทศมองโกเลีย) กรุงมอสโก 
(สหพันธรัฐรัสเซีย) นครโฮจิมินห์ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เมืองปอร์โต (สาธารณรัฐ
โปรตุเกส)  

 
พิธีเปิด 
  นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการสัมมนา โดยกล่าวต้อนรับคณะ
เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาจากเมืองพ่ีเมืองน้องทุกคน  และกล่าวชื่นชมที่เดินทางมาร่วมงานและมีส่วนร่วมให้การ
สัมมนาครั้งนี้ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครยังกล่าวต่อว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านจะท าให้การสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
และแผนส าหรับความร่วมมือในอนาคตซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาร่วมกันของทุกเมือง  
 
การน าเสนอโครงการของเมืองที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) /โครงการที่โดดเด่นและกิจกรรม 
  ในวันแรกของการสัมมนาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนเมืองน าเสนอภาพรวมของการปฏิบัติที่เป็น
เลิศของแต่ละเมือง กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และแผนปฏิบัติประจ าปี โดยแต่
ละเมืองมีเวลา ๑๐ นาที ส าหรับการน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑  กลุ่มสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

๑.๒  กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 
๑.๓  กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน 
๑.๔  กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง 
1.5  การบริหารจัดการเมืองด้านอ่ืน ๆ 
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๑. กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 
คณะผู้แทน : -  ดร. Péter Szegvári            หัวหน้าที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกรุงบูดาเปสต์  
  -  นางสาว Szabina Nagyváradi  หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  
  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของบูดาเปสต์เน้นในด้านนวัตกรรม การวิจัย และการศึกษา เช่น  
การพัฒนาเมือง  ตามแนวทางวาระการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภายในปี 2030 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป็นต้น กรุงบูดาเปสต์มีแผนการพัฒนาเมืองระยะยาวเพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง นวัตกรรม และสร้างสรรค์ในปี 
2573 (Budapest 2030: Creative & Innovative city) โดยเน้นในด้านการพักผ่อน นันทนาการ วัฒนธรรม 
ตลาดใหม ่ความอยู่ดีกินดี ความสามารถในการแข่งขัน ความยั่งยืน   
  กรุงบูดาเปสต์มีเมืองพ่ีเมืองน้องทั้งสิ้น 25 เมืองใน 21 ประเทศ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
  1.  วันวัฒนธรรมในกรุงบูดาเปสต์และเมืองพ่ีเมืองเมืองน้อง โดยเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง 
  2.  เทศกาลและมหกรรมต่างๆ ในบูดาเปสต์ ได้แก่ Budapest Spring Festival, Budapest 
Spring Fair, Budapest Summer Festival, CAFe Budapest Contemporary Arts Festival, Budapest 
Christmas Fair โดยเชิญผู้แทนและศิลปินนักแสดงจากเมืองพ่ีเมืองน้องเข้าร่วม ประกอบด้วยการแสดงดนตรี 
หัตถกรรม อาหาร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เวทีประชุมธุรกิจ เป็นต้น  
  3.  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในกรุงบูดาเปสต์และเมืองพ่ีเมืองน้อง และโครงการทุนการศึกษา 
(ระดับรัฐ) 
  4.  โครงการส่งเสริมการกีฬาของเยาวชน ได้แก่ การจัดการแข่งขันระดับเมือง (City 
Tournament) 4 การแข่งขันในกรุงบูดาเปสต์ กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย) กรุงลูบลิยานา (สโลวีเนีย)  
และกรุงซาเกร็บ (โครเอเชีย) และการจัดงาน BUDAPEST – EUROPEAN CAPITAL OF SPORT 2019 
  5.  ความร่วมมือกับสถาบันระดับเทศบาลและบริษัท 
  6.  นิทรรศการการท่องเที่ยวบูดาเปสต์ (มีนาคมของทุกปี) โดยเชิญแขกพิเศษจากต่างเมือง/
ต่างประเทศเข้าร่วมด้วย 
  7.  เทศกาลศิลปะพ้ืนเมืองบูดาเปสต์ (สิงหาคมของทุกปี) เชิญแขกพิเศษจากต่างเมือง/
ต่างประเทศเข้าร่วมด้วย 
  กรุงบูดาเปสต์ยนิดีที่จะร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เชน่ โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความรว่มมือในด้านการบริหารจัดการน้ า และโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เป็นตน้ 
 
๒. นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะผู้แทน : -  นาย Zhong Laizhao ผู้ตรวจการส านักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล 
     ประจ านครเฉิงตู (ระดับอธิบดี) 
  -  นาย Ou Yusong  หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  
     มหาวิทยาลัยเฉิงตู 
  -  นางสาว Yang Qiao ล่ามและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ส านักงานการต่างประเทศและกิจการ 
     ชาวจีนโพ้นทะเลประจ านครเฉิงตู 
  นครเฉิงตูได้ด าเนินความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ประกอบด้วยความสัมพันธ์แบบบ้านพ่ีเมืองน้อง 
จ านวน ๓๔ เมือง เมืองฉันมิตรและความร่วมมือ จ านวน ๕๐ เมือง ซึ่งนครเฉิงตูมีการจัดกิจกรรมเมืองพ่ีเมืองน้อง
ผ่านการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายเมืองพ่ีเมืองน้อง ได้แก่ การจัดงานเทศกาลดนตรียุวชนเมืองพ่ีเมืองน้อง
นานาชาติ การจัดประชุมผู้ว่าเมืองพ่ีเมืองน้องนานาชาติ  การจัดงานนิทรรศการการสร้างงานประติมากรรมเมืองพ่ี-
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เมืองน้องนานาชาติ การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในเมืองพ่ีเมืองน้อง การมอบทุนส าหรับข้าราชการที่มาจาก
เมืองพ่ีเมืองน้อง  
  ในด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพ่ีเมืองน้อง นครเฉิงตูได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ 
อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา Montpelier ในนครเฉิงตู กับ โรงเรียน
ประถมศึกษาเฉิงตูในเมือง Montpelier โรงเรียนอนุบาล Horsens และโรงเรียนประถมศึกษาอ่ืน ๆ ในเฉิงตู  
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ชื่อ “Picture Yourself in Perth” 
ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาไทย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งสถาบันภาษาไทยแห่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจ ามหาวิทยาลัยเฉิงตู และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่อยู่ในเมืองพ่ีเมืองน้อง 
  ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมนานาชาติ นครเฉิงตูได้ส่งเสริมการจัดตั้งสวน
อุตสาหกรรมกับเมืองพ่ีเมืองน้อง อาทิ Montpelier Bonn และ Gimcheon รวมถึงสวนนิเวศน์ที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ อาทิ สวน Sino-France สวน Sino-Germany (Pujiang) สวนส่งเสริมความร่วมมือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่าง ๆ และสวนส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม Sino-Korea 
  นอกจากนี้ นครเฉิงตูได้มีการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง
ทางรถไฟจากนครเฉิงตูเข้าสู่ทวีปยุโรปเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันตามเมืองแนวแถบ Belt and Road และ 
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของเมืองภายในประเทศ อาทิ งานแพนด้าเฉิงตู เทศกาลอาหารและ
วัฒนธรรม เทศกาลจีนวสันตฤดู และงานสัปดาห์เฉิงตู (Chengdu Week) ณ เมืองพ่ีเมืองน้องต่าง ๆ 

๓. เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะผู้แทน :  -  นาย Liu Jianjiu  รองอธิบดีส านักการต่างประเทศ เมืองต้าเหลียน 
  -  นาง Jiang Chunmei  ผู้อ านวยการกอง ส านักการต่างประเทศ เมืองต้าเหลียน 
  -  นางสาว Gao Yang เจ้าหน้าที่ส านักการต่างประเทศ เมืองต้าเหลียน 
 
  ผู้แทนเมืองต้าเหลียนน าเสนอข้อมูลเมืองต้าเหลียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางของเอเชีย และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีน ประกอบด้วยพ้ืนที่ทางบก 12,000 ตารางกิโลเมตร และ 
พ้ืนที่ทางทะเล 29,000 ตารางกิโลเมตร ด้วยประชากรกว่า 7 ล้านคน ท าให้ต้าเหลียนเป็นเมืองท่าส าคัญ  
เมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว ต้าเหลียนถือเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือ
กับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเดียวกับการเป็นหัวสะพานและการขยายตัวตาม 
แนวข้อริเริ่ม Belt and Road ของจีนด้วย อุตสาหกรรมหลักของเมือง ได้แก่ ปิโตรเคมี การผลิตอุปกรณ์  
และการบริการซอฟต์แวร์และ IT เรือบรรทุกอากาศยานล าแรกของจีนถูกผลิตขึ้น ณ เมืองแห่งนี้  
  เมื่อปีที่ผ่านมา ต้าเหลียนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 77 ล้านคน ซึ่งในจ านวนนี้เป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ล้านคน (เพ่ิมขึ้น 12% และ 6% ตามล าดับ) ด้วยมีสถาบันการเงินต่างประเทศมากกว่า 
60 แห่ง ต้าเหลียนจึงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านสินค้าอุปโภคบริโภค คือ เป็น
ตลาดน้ ามันที่ใหญ่ที่สุด และตลาดสินค้าเกษตรอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ ต้าเหลียนยังเชี่ยวชาญใน เรื่อง
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเป็นมีสถาบันทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 100 แห่ง มหาวิทยาลัย 30 แห่ง โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอกประมาณ 53,000 คน ส่วนระดับปริญญาตรีมีประมาณ 360,000 คน 
  ต้าเหลียนเคยเป็นท่าเรือเสรีสามช่วงเวลาในประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในเมืองที่เปิดเสรีใน
ช่วงแรก ๆ ของจีน โครงการเขตการค้าเสรีน าร่องของต้าเหลียน (Dalian Pilot Free Trade Zone) ครอบคลุมพ้ืนที่
กว่า 60 ตารางกิโลเมตร โดยปฏิบัติตามกฎและระเบียบในแง่ของการเปิดเสรีด้านการค้า การลงทุน บริการทางการ
เงินระหว่างประเทศ และการบริหารงานที่ทันสมัย โครงการนี้เน้นไปที่การขนส่งท่าเรือ การเงิน การค้า การผลิตวัสดุ
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อุปกรณ์ข้ันสูง เทคโนโลยีขั้นสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน บริการขนส่งทางเรือ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาต
ก่อสร้างท่าเรือที่เปิดเสรีมากขึ้นและทันสมัย 
    ในแง่ของความมือทางเศรษฐกิจ ต้าเหลียนได้ร่วมมือกับเมืองพ่ีเมืองน้อง โดยค านึงถึงศักยภาพ
ของแต่เมืองในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win achievement) เช่นกับเมือง Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่นใน
ด้านอุตสาหกรรม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการประปา เป็นต้น กับเมือง Le Havre ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
ความร่วมมือในลักษณะธุรกิจร่วม (Joint Venture)  กับจีนด้วยในสาขาปิโตรเคมี อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับเมือง 
Bremen ของเยอรมีในสาขาความร่วมมือทางเทคโนโลยีอีกด้วย 
  ในด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ต้าเหลียนได้น าเสนอวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรม 
ต้าเหลียนไปทั่วโลก เช่นเดียวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศและภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วย ต้าเหลียนได้มี
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 37 เมือง ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและ 
การน าเสนอวัฒนธรรมต้าเหลียนในสายตาของแขกผู้มาเยือน ตัวอย่างเช่น การเชิญคณะแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ
ให้มาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ต้าเหลียน อีกทั้งได้สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างต้าเหลียนและเมืองพ่ีเมืองน้องในงานส าคัญ เช่น การเชิญเมือง Maizuru ประเทศญี่ปุ่นส่งคณะศิลปินมา
น าเสนอทัศนศิลป์ในพิพิธภัณฑ์เมืองต้าเหลียนในช่วงครบรอบ 35 ปีการสถาปนาเมืองพ่ีเมืองเมืองน้องระหว่างกัน 
การเชิญเมือง Le Havre ประเทศฝรั่งเศสให้น านิทรรศการทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนโปเลียน โบนาปาร์ต 
มาแสดงที่ต้าเหลียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ทั้งนี้ Dalian Modern Museum 
ก็ได้เดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการในเมือง Maizuru และเมือง Le Havre ด้วย ต้าเหลียนก าลังแสวงหาช่องทางใหม่ 
ๆ ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนให้จิตรกรชาวต้าเหลียนไปแสดงฝีมือ ณ เมืองพ่ีเมืองน้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างเมืองให้มากยิ่งขึ้น 
  ในด้านการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว ต้าเหลียนเป็นที่รู้จักดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีเทศกาลสีสันมากมาย เช่น Lantern Festival/ Festival Cherry Blossom 
Festival/ International Acacia Flower Festival/ International Beer Festival/ International Fashion-
Garment Fair/ International Hot Spring Skiing Festival เป็นต้น ในปัจจุบันท่าอากาศยานต้าเหลียนได้เปิด
เส้นทางบินระหว่างประเทศ 28 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางปกติกับ 15 เมือง ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้น ต้าเหลียนมีข้อตกลงด้านท่องเที่ยวกับเมืองพ่ีเมืองน้องและเมือง
ต่างประเทศหลายเมือง เช่น เมือง Bremen ของเยอรมนี เมือง Ohrid ของมาซิโดเนีย เมืองดานังของเวียดนาม และ
จังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา เป็นต้น  
  ด้านการแลกเปลี่ยนเยาวชน เมืองต้าเหลียนได้ด าเนินโครงการอย่างแข็งขัน ในฐานะช่องทาง
ส าคัญในแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองจัด
ขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ ในปัจจุบัน ต้าเหลียนได้สร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับหลายเมืองของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ฝรั่งเศส และส่งเสริมโครงการด้านนี้อย่างต่อเนื่องกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ส่งคณะผู้แทนไปร่วม
โครงการ Bangkok Sister City Youth ครั้งที่ 5 และร่วมลงนามในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงเทพมหานคร 
  ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้าเหลียนได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ข้าราชการกับเมืองพ่ีเมืองน้อง อาทิ เมือง Kitakyushu เมือง Maizuru เมือง Imari ได้จัดโครงการฝึกอบรม 
ให้แก่บุคลากรเมืองต้าเหลียนในด้านการแพทย์ การก่อสร้างเขตเมือง อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส าหรับเมือง Bremen 
ได้ร่วมมือกันในสาขาของการแพทย์ การบรรเทาภัยพิบัติ การต ารวจ เป็นต้น ต้าเหลียนได้ด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนข้าราชการกับเมือง Chuncheon และ Incheon ของเกาหลีใต้ เมือง Le Havre ของฝรั่งเศส สิ่งเหล่านี้
ได้น ามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเมือง  
  นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนนิทรรศการด้วย โดยมีนิทรรศการกว่า 100 งาน จัดขึ้นทุกปี  
ในฐานะทีต่้าเหลียนเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดนิทรรศการ หลายปีที่ผ่านมา ต้าเหลียนได้ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนนิทรรศการกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ อีกทั้งยังส่งเสริมในโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้อย่างแข็งขัน ในปี ๒๕๖๑ ต้าเหลียนได้ด าเนินการส่งเสริมข้อริเริ่ม Belt and Road เพ่ือที่จะกระชับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเมืองพ่ีเมืองน้องในหลาย ๆ ด้าน และในขณะเดียวกันก็จะขยายจ านวนเมือง
มิตรภาพให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 
๔. จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
คณะผู้แทน : -  นางสาวเคโกะ โยชิดะ  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน กองกิจการภูมิภาค ส านักงานการ 
      ต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ  
  -  นางสาวโมโตโกะ คุโบตะ  ผู้แทน ส านักงานผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะ ส านักงานกรุงเทพฯ  
   
  นางสาวเคโกะ โยชิดะ น าเสนอภาพรวมของจังหวัดฟูกูโอกะและนางสาวโมโตโกะ คุโบตะ  
แนะน าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะ ส านักงานกรุงเทพฯ จังหวัดฟูกูโอกะตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น มีประชากร 5.1 ล้านคนและมี GDP เท่ากับ 171 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จังหวัด
ฟูกูโอกะเป็นประตูสู่ทวีปเอเชียทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นับแต่โบราณกาล  จังหวัดฟูกูโอกะ 
มีสภาพแวดล้อมด้านความเป็นอยู่และการศึกษาชั้นเลิศและมีสภาพอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปเหมาะสม 
กับการอยู่อาศัย ปัจจุบันมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ประมาณ 65,000 คนและมีนักเรียนแลกเปลี่ยนประมาณ 
16,000 คนและยังเป็นที่ตั้งของส านักงานภูมิภาค UN-HABITAT จังหวัดฟูกูโอกะ (เอเชียและแปซิฟิก) และเป็น
ที่ตั้งของคณะทูตต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม) มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ – 
ฟูกูโอกะ หลายเที่ยวบินซึ่งด าเนินการโดยสายการบินไทย และระยะเวลาเดินทางน้อยกว่าการเดินทางไปกรุงโตเกียว 
1 ชั่วโมง ดังนั้นจึงง่ายส าหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับ
อาหารที่มีรสชาติดีและทัศนียภาพที่งดงามของจังหวัดฟูกูโอกะได้ทุกฤดูกาล   
  นางสาวโมโตโกะ คุโบตะน าเสนอเกี่ยวกับส านักงานจังหวัดฟูกูโอกะในกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ
เดือนตุลาคม 2553 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 4 คน (ชาวญี่ปุ่น 2 คน และชาวไทย 2 คน) โดยมีกิจกรรมหลักคือการ
สนับสนุนบริษัทเอกชนในจังหวัดฟูกูโอกะให้ขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฟูกูโอกะเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
และเพ่ือด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเมืองพ่ีเมืองน้อง ส านักงานนี้ดูแล 10 ประเทศในอาเซียนและประเทศอินเดีย 
  ในอดีต จังหวัดฟูกูโอกะประสบกับปัญหาด้านมลพิษ รวมถึงด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่ง
จังหวัดฟูกูโอกะได้ใช้และแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับเมืองอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย ในปี 2555 จังหวัดฟูกูโอกะได้
ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกรุงเทพมหานครเพ่ือร่วมมือกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา นัก
การศึกษาจากกรุงเทพมหานครได้เดินทางเยือนจังหวัดฟูกูโอกะเพ่ือร่วมการฝึกอบรมสัมมนาและช่วยสร้างบทเรียน
เสริมส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน มีโรงเรียนประถมศึกษา 12 แห่งในกรุงเทพมหานครที่สอน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาและวางแผนว่าจะให้ทุกโรงเรียนสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในอนาคต 
  จังหวัดฟูกูโอกะและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันด าเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
เชิงป้องกัน (Preventive Long-term Care (PLC) Project) ในกรุงเทพมหานครซึ่งสนับสนุนโดย Japan 
International Cooperation Agency (หรือไจก้า) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โครงการนี้เน้นการส่งเสริม 
การออกก าลังกายสองรูปแบบ การฟ้ืนฟูการเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกก าลังกายนี้แต่เดิมพัฒนาขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ่นเพ่ือป้องกันการดูแลรักษาระยะยาว 
  นอกจากนี้ จังหวัดฟูกูโอกะยังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 และ 
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาและครอบครัวอุปถัมภ์ใน 
ฟูกูโอกะ ในโครงการนี้เยาวชนที่มีความสามารถด้าน Digital Contents ก็จะได้มีโอกาสที่จะร่วมสร้างสรรค์วีดีทัศน์
สั้นๆ เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการท างานร่วมกัน 
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๕. นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ผู้แทน :   นางสาว Nguyen Thi Tuyen ข้าราชการจากฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ  
      ส านักงานการต่างประเทศ 
 
  นครโฮจิมินห์ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษากับเมืองพ่ีเมืองน้อง  
โดยที่ผ่านมารัฐบาลนครโฮจิมินห์ได้สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการกับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี  
อีกทั้งสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  
ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมโลก (World Cultural Festival) ในปี ๒๕๖๐ เพ่ือเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธ์ครบรอบ ๒๗ ปี ทางการทูต ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แผนการจัด
กิจกรรมเมืองพ่ีเมืองน้องประจ าปี อาทิ การด าเนินกิจกรรมบ้านพ่ีเมืองน้องอย่างสม่ าเสมอและการแสวงหาความ
ร่วมมือใหม่กับเมืองพ่ีเมืองน้อง การสร้างความสัมพันธ์กับบ้านพ่ีเมืองน้องใหม่ และการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์
แบบพหุภาคีท่ีมีนัยส าคัญ 
  ขณะนี้นครโฮจิมินห์ได้รับอ านาจในการปกครองตนเอง โดยได้รับอ านาจให้บริหารจัดการรายได้ที่
เมืองได้รับจากการเก็บภาษี ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ เพ่ือบริหารเมืองด้วยตัวเองนอกเหนือจากงบประมาณที่
ได้รับจากรัฐบาลกลาง ในอนาคตจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายๆ ด้าน ในช่วงปี ค.ศ. 2017 - 2020 นครโฮจิ
มินห์มีนโยบายและแผนแม่บทเมืองอัจฉริยะเช่นกันกับเมืองอ่ืน ๆ โดยจะสร้างศูนย์นวัตกรรมซึ่งจะรวมเขตที่ 2 
(ศูนย์กลางด้านการเงินในอนาคต) เขตที่ 9 (ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า Saigon Hi-Tech Park) และเขต 
Thu Duc (ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งตั้งอยู่) จะมีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการท างานมากยิ่งขึ้น เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือน เป็นต้น 
 
๖. กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ผู้แทน :      นางสาว Melissa Aesthetica  เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ส่วนความร่วมมือ 
      เมืองพ่ีเมืองน้อง กองความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 
  ในปี 2557 ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาได้พิจารณาด าเนินการระบบที่ท าให้การยื่นขอใบอนุญาต
และเอกสารด้านการบริหารงานราชการต่าง ๆ ง่ายยิ่งขึ้น โดยจัดท าจุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่นแบบออนไลน์ซึ่งเริ่มเปิดตัวในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://pelayanan.jakarta.go.id/ เพ่ือเป็นการลงทะเบียนเริ่มใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
คู่มือการใช้งานก็หาได้ผ่านจุดให้บริการกว่า 300 แห่ง (ส านักงานแขวง 267 แห่ง ส านักงานเขต 44 แห่ง 
ส านักงานบริหารเมือง 5 แห่ง ส านักงานผู้ส าเร็จราชการ และส านักงานบริหารจังหวัดที่ศาลาว่าการกรุงจาการ์ตา) 
แอพพลิเคชั่นนี้ให้บริการใบอนุญาตและเอกสารด้านการบริหารราชการต่าง ๆ กว่า 500 รายการ เช่น ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตประกอบการ หนังสือรับรองส่วนบุคคล (ขอประวัติอาชญากรรม 
การกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัย เป็นต้น) ค าแนะส าหรับการท าวิจัย เป็นต้น 
  ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างกรุงจาการ์ตาและกรุงเทพมหานคร
มีมานานในหลายด้าน เช่น การค้าการลงทุน การส่งเสริมท่องเที่ยว การจัดการการจราจร  การวางผังเมือง การ
พัฒนาบุคคลากร และการบริหารจัดการเมือง  
  ในการนี้ กรุงจาการ์ตาได้น าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ในการคุ้มครองสถานที่ที่
เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่า Setu Babakan Betawi Heritage Site ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ออกแบบเพ่ือการ
อนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวเบตาวี รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติซึ่งตั้งอยู่โดยรอบ Setu Babakan พ้ืนที่นี้บริหารจัดการโดยรัฐบาลกรุงจาการ์ตาและหน่วยบริหาร Setu 
Babakan ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการแสดงวัฒนธรรมของชาวเบตาวี เช่น การเต้นร าแบบโบราณ พิธีการแต่งงานแบบ

http://pelayanan.jakarta.go.id/
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ดั้งเดิม และอาหารการกินแบบเบตาวี ในการนี้ กรุงจาการ์ตาหวังว่าจะได้เรียนรู้จากเมืองพ่ีเมืองน้องต่างๆ ในเรื่อง
การพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืนเพ่ือประโยชน์ของชาวพ้ืนเมือง 
 นอกจากนี้ นางสาว Melissa Aesthetica ยังได้น าเสนอเกี่ยวกับ Jakarta Creative Hub ซึ่งเป็นสถานที่
ท างานร่วมกันซึ่งออกแบบให้เหมือนกันศูนย์ที่ให้บริการแนวเดียวกันนี้ในเมืองร็อตเตอดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
เป็นเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงจาการ์ตา ซึ่งประกอบด้วยส านักงาน พ้ืนที่ส าหรับท างาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ส าหรับการผลิตเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ สิ่งทอ หนัง โลหะ และไม้ ซึ่งสนับสนุนการออกแบบ
และผลิตภัณฑ์แบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ และเครื่องตัด
แบบเลเซอร์ สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้สมาชิกสามารถยืมใช้ได้ (ทั้งบุคคลและองค์กร) โดยมีค่าธรรมเนียมที่ไม่
แพง เพ่ือที่จะใช้บริการนี้ การสมัครเป็นสมาชิกต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชน แฟ้มภาพผลงานหรือข้อเสนอ 
Jakarta Creative Hub ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพ่ือการ
ผลิตจ านวนมาก งานที่ผลิตขึ้นอาจน ามาจัดแสดงหรือขายใน Jakarta Creative Hub 
 
๗. กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
ผู้แทน :    นางสาว Maria Pasugilova       ที่ปรึกษาส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ 
      เศรษฐกิจต่างประเทศ 
   
  ในด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต กรุงมอสโกมีโครงการที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น โครงการ
ต้นไม้หนึ่งล้านต้น ซึ่งช่วยเพ่ิมเงินทุนด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองอันเป็นวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดอันดับของบริษัท Price Water House Coopers  
ซึ่งท าให้กรุงมอสโกกลายเป็นอันดับหนึ่งในห้าจากสิบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพของที่อยู่อาศัย 
  ส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม กรุงมอสโกได้สร้างสวนสาธารณะจ านวนมาก เช่น 
Zaryadye Landscape Park ซึ่งมีพ้ืนที่โดยรวมทั้งสิ้น 10.2 เฮกเตอร์ และดึงดูดคนถึง 12 ล้านคนทุกปี สวน
นันทนาการ“The Island of Dreams” ซึ่งมีพ้ืนที่โดยรวมทั้งสิ้น 280,000 ตารางเมตร และดึงดูดคนถึง  
10 ล้านคนทุกปี และ Luzhniki Olympic Park ซึ่งมีพ้ืนที่โดยรวมทั้งสิ้น 221,000 ตารางเมตร ท าให้สามารถจุ
คนได้ถึง 81,000 คน 
  กรุงมอสโกได้อุทิศตนทุ่มเทให้กับการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน ยกตัวอย่างเช่น การจัดหา
คอมพิวเตอร์ 224,000 เครื่อง ไวท์บอร์ดแบบอินเตอร์แอคทีฟ 17,000 บอร์ด เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 
28,000 เครื่องนอกจากนี้ ยังมีการศึกษาระยะไกล ทรัพยากรด้านการศึกษาที่เปิดกว้าง เช่น หนังสือเรียน 
และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การรับและส่งการบ้านแบบออนไลน์ นอกจากนี้ กรุงมอสโก ยังได้จัดการแข่งขันระหว่าง
ประเทศของโรงเรียนจากนานาชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปีซึ่งมีนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม 
  ในส่วนของการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง กรุงมอสโกได้ปรับปรุงสวนและถนนสายต่าง ๆ 
เป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 651 เฮกเตอร์ ซึ่งดึงดูดกว่า 25 ล้านคนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ กรุงมอสโกยังเปิดตัว
โครงการ Car Sharing Project ซึ่งมีบริษัท 5 แห่งร่วมด าเนินการด้วยโครงการนี้ให้บริการการเดินทางมากกว่า 
7,000 เที่ยวต่อวันในกรุงมอสโก ท้ายที่สุด กรุงมอสโกมีสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ เช่น 
สนามกีฬา VTB Arena สนามกีฬา Dynamo stadium และสถาบันด้านการกีฬา นอกจากนี้ พ้ืนที่ส าหรับประชาชน
ซึ่งให้บริการหอประชุม สวน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านความบันเทิง
ส าหรับประชาชนทั่วไปและบริษัทจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขณะนี้กรุงมอสโกก าลังพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการ
กีฬาและก าลังเตรียมการเพ่ือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2561 (World Cup 2018) 
  ในส่วนของโครงการที่โดดเด่น กรุงมอสโกได้น าเสนอเรื่องการจัดการประชุม Moscow Urban 
Forum ที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมาซึ่งดึงดูดผู้บรรยาย 414 คน จาก 68 ประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
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การขนส่งโดยการบูรณาการการเดินรถไฟเข้ากับการขนส่งสาธารณะรูปแบบอ่ืน และบ้านใหม่มากกว่า 5,000หลัง
บนพ้ืนที่ 4,700 เฮกเตอร์ ส าหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมก าลังได้รับการจัดการปรับปรุงให้เป็นระเบียบโดยกรุงมอสโก  
  ในส่วนของกิจกรรมเมืองพ่ีเมืองน้อง กรุงมอสโกได้จัดงาน Days of Moscow ในเมืองพ่ีเมืองน้อง
ที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป เช่น เบอร์ลิน ปารีส นีซ มาร์เซย์ ลีมา เม็กซิโก โตเกียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัด
งานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเมืองพ่ีเมืองน้อง อาทิ งาน Days of Genoa  งาน Days of Beijing งาน Days of 
Chengdu  งาน Days of Budapest เป็นต้น จะจัดขึ้นในกรุงมอสโกเช่นกัน 
 
๘. กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
คณะผู้แทน :   -  นางสาว Phan Sopheaknita หัวหน้าส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและ 
      การประชาสัมพันธ์ 
    -  นางสาว Khon Khema   เจ้าหน้าที่ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและ 
   การประชาสัมพันธ์ 
 
  กรุงพนมเปญเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา มีประชากร 1.8 ล้านคน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ตอนกลางค่อนข้างใต้ของราชอาณาจักรกัมพูชา และตั้งอยู่บนจุดเชื่อมของแม่น้ าโตนเลสาบ แม่น้ าโขง และแม่น้ าบา
สัก แม่น้ าเหล่านี้เป็นแหล่งที่สร้างระบบนิเวศวิทยาของน้ าสะอาด และเป็นแม่น้ าที่มีศักยภาพซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากร
หลักส าหรับสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  กรุงพนมเปญเป็นเขตเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1976 และสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือความ 
เป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ก่อน พ.ศ. 2513 กรุงพนมเปญได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่ง 
อินโดจีน แต่เนื่องจากระหว่างปี พ.ศ. 2513 และ 2518 กรุงพนมเปญตกอยู่ท่ามกลางสงครามกลางเมือง  
ในช่วงระบอบการปกครองที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ปี พ.ศ. 2518 – 2522 ผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ 
ต่างถูกขับไล่ให้ไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล สาธารณูปโภคต่าง ๆ ถูกท าลายอันเกิดจากผลของสงคราม  
การระเบิด และกลยุทธ์ทางสงครามที่ซ่อนเร้นปิดบัง ท าให้เกิดหายนะมากมายหลากหลายอย่างที่หยั่งลึกถึง 
ต้นตอ หลังจากได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2522 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระบบการปกครอง
เขมรแดง ประชาชนผู้รอดชีวิตก็กลับมาอาศัยในบ้านที่ตนละทิ้งไปในกรุงพนมเปญ 
  หลังจากนั้นได้มีการด าเนินการเพ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยเน้นไปที่การพัฒนาสาธารณูปโภค  
โดยความส าคัญล าดับต้น ๆ อยู่ที่การปรับปรุงฟ้ืนฟูด้านกายภาพ (การจัดการน้ าประปา การควบคุมอาหาร  
การไฟฟ้า การขนส่ง การโทรคมนาคม การระบายน้ าและสุขอนามัย การจัดการขยะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ) และโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสังคม (สวนสาธารณะ การให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และการควบคุมการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์) ปัจจุบัน กรุงพนมเปญประสบกับปัญหาและ
ความท้าทายหลายประการ เช่น รักษาสถานะในปัจจุบันในฐานะแรงผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา 
เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของกรุงพนมเปญที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้และระเบียงเพ่ือการเติบโตของอินโดจีน 
การสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น การปรับปรุงฟังก์ชันทางกายภาพให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัยและ
สลับซับซ้อน มีความคล่องตัวสูงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและท าให้กรุงพนมเปญเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  กรุงพนมเปญตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้องเพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเน้นไปที่แผนที่เน้นไปในทางปฏิบัติ ปัจจุบันกรุงพนมเปญ 
มีเครือข่ายเมืองพ่ีเมืองน้องจากทั่วโลก เช่น เซี่ยงไฮ้ โซล คิตะคิวชู คลีฟแลนด์ ปารีส กรุงเทพฯ และอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ กรุงพนมเปญก าลังมองหาโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองใหม่ ๆ เช่น ฉางซา กวางโจว  
เจ้อเจียง เจิ้งโจว และปักกิ่ง  
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๙. เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส 
ผู้แทน:   นาย João Paulo Correia da Cunha  หัวหน้าส านักงานพิธีการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
  เมืองปอร์โตให้ความสนใจอย่างยิ่งกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเชื่อมโยงกับ
สมาคมนานาชาติของเมืองต่าง ๆ สมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างพันธมิตรแบบเมืองต่อเมืองและ 
เข้าร่วมทีมวิจัยระดับนานาชาติ และคณะกรรมการด้านการศึกษา ดังนั้น ผู้แทนฝ่ายการเมืองของเมืองปอร์โต 
และเจ้าหน้าที่ของเมืองในทุกส านักผู้บริหารและคณะกรรมการทุกคนต่างรับบทบาทเป็นทูตระหว่างประเทศส าหรับ
เมืองปอร์โต เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกทางการทูตในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 
ซึ่งรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองในต่างประเทศ 
  ก่อนหน้านี้ เมืองปอร์โตถือว่ากิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เป็นโอกาสในการพัฒนางานด้านการ
ต่างประเทศ เช่น เทศกาล Cultural Wine Festival ในเมืองบอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส การร่วมมือเพ่ือสร้างห้องสมุด
ประชาชนแห่งใหม่ในติมอร์ตะวันออก และการจัดงาน Republic Week และการสัมมนาเรื่องการกระจายอ านาจ
ทางการเมืองในเมืองเคปเวิร์ด ในปี 2561 เมืองปอร์โตมีโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่หลายโครงการ เช่น การเข้า
ร่วมงาน Brno Biennale of Graphic Design ในฐานะเมืองที่ได้รับเชิญ การจัดงาน Porto’s Day ณ เมืองเบอร์โน 
สาธารณรัฐเช็กการเข้าร่วมงาน Romanian Work of Art ที่ติดตั้งงานศิลปะในเมืองปอร์โต และการเข้าร่วมในงาน
ครบรอบการทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ  
  ปัจจุบัน เมืองปอร์โต ก าลังมองหาความสัมพันธ์ในแบบที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win 
relations) ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาการด าเนินการระหว่างประเทศ เช่น การด าเนินการผ่านโครงการทาง
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ โปรแกรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรม โครงการต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมือง เช่น การจัดการกับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในเขตเมือง โครงการ 
ต่าง ๆ ด้านนวัตกรรม การสร้างความสัมพันธ์แบบเมืองต่อเมือง และการเข้าร่วมในคณะกรรมการด้านการศึกษา 
และทีมการวิจัยระดับนานาชาติ  
 
๑๐. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
คณะผู้แทน : -  นายคิม คิ ฮยอน ผู้อ านวยการกองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

 -  นายลี คยอง โฮ  ผู้จัดการ กองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
   
  ในปี พ.ศ. 2493 กรุงโซลถูกท าลายโดยสงครามเกาหลี ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 กรุงโซล 
ได้เร่งรัดพัฒนามาโดยตลอดเพ่ือสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่เขตเมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980  
(พ.ศ. 2523) กรุงโซลได้ปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ยังไม่ได้พัฒนาภายนอกกรุงโซลให้กลับมาดูใหม่อีกครั้งเพ่ือ
เตรียมการส าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโซลในปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) หลังจากการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกก็มีการพัฒนาพ้ืนที่เขตเมืองเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) กรุงโซลเน้นการสร้าง
เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต กรุงโซลได้ริเริ่มนโยบาย
หลาย ๆ อย่าง เช่น นโยบายด้านพลังงานโดยการใช้ความร้อนจากน้ าเสีย บ้านให้เช่าส าหรับประชาชนทั่วไป และ
การฟ้ืนฟูสภาพคลองชองกเยชอน ในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่ง ประชาชนกรุงโซลจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟใต้ดิน และรถบัสโดยสาร โดยการใช้บัตร T-money card และรถบัสนกฮูก (Owl Bus) 
ซึ่งให้บริการในตอนกลางคืน มีรถบัส จ านวน 70 คัน โดยให้บริการใน 9 เส้นทาง 
  นอกจากนี้ ผู้แทนกรุงโซลยังแนะน านโยบายหลัก ๆ ของกรุงโซลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูเขตเมืองของกรุงโซลเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ในอดีตกรุงโซลมีการสร้างสะพาน 
ทางข้าม (overpass) ซึ่งพาดผ่านคลองชองกเยในเขตใจกลางเมือง ซึ่งน าไปสู่สภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมาก 
และท าให้เกิดความเสื่อมโทรมในพ้ืนที่โดยรอบ กรุงโซลตัดสินใจที่จะปรับพ้ืนที่ดังกล่าวให้คืนสู่สภาพเดิมโดยการรื้อ
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ย้ายสะพานทางข้าม ในปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวได้กลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในกรุงโซล นอกจากนี้
กรุงโซลยังได้สร้างสวนสาธารณะเชิงนิเวศวิทยาบนพ้ืนที่ที่เคยเป็นที่ถมขยะ   
  กรุงโซลก าลังพยายามสร้างระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นจากเดิมส าหรับประชาชน 
ตัวอย่างเช่น กรุงโซลด าเนินการรถบัสนกฮูกส าหรับผู้ที่เดินทางในช่วงกลางคืนโดยการใช้ข้อมูลแบบ big data
ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรถใต้ดินเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และมีประตูกั้น
ชานชาลาและกล้องวงจรปิดเพ่ือให้ประชาชนมั่นใจถึงความปลอดภัยด้วย  
  กรุงโซลมีศูนย์ควบคุมสั่งการการจราจรที่เรียกว่า Seoul TOPIS ซึ่งเก็บข้อมูลจากระบบ GPSของ
รถบัสโดยสาร กล้องวงจรปิด และบัตรส าหรับการเดินทางประเภทต่าง ๆ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลและ
ให้ข้อมูลดังกล่าวไปยังต ารวจ สถานีกระจายภาพและเสียง และผู้ประกอบการเอกชน ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลแบบนาทีต่อนาที (real time) ผ่านการกระจายภาพและเสียง แอพพลิเคชั่น และข้อความทางโทรศัพท์ 
  ในปัจจุบันกรุงโซลได้รับเอานโยบายต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นการอนุรักษ์พลังงานและเป็น
มิตรต่อสภาพแวดล้อมโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และหลอดไฟ LED ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานเทียบเท่ากับ
โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ นอกจากนี้ กรุงโซลยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการบ าบัดน้ าเสียและขยะที่สามารถ 
กักเก็บความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบ าบัดมาใช้ส าหรับการท าความร้อน 
  ในส่วนของ e-Government ซึ่งคาดหวังว่าจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะ  
กรุงโซลเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นเลิศของโลกด้าน e-Government ยกตัวอย่างเช่น กรุงโซลได้สร้างส านักงาน
นายกเทศมนตรีดิจิทัล ซึ่งให้ข้อมูลเหล่านี้แบบ real time บนหน้าจอที่ติดตั้งไว้ ณ ส านักงานนายกเทศมนตรี 
  กรุงโซลท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือแบ่งปันวิธีการแก้ปัญหาในเขตเมืองส าหรับการพัฒนาเมือง 
อย่างยั่งยืนกับเมืองต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาให้เป็นเขตเมือง
อย่างรวดเร็วของกรุงโซล เพ่ือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนต่าง ๆ กรุงโซลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมี
ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น สถาบันแห่งกรุงโซล ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งกรุงโซลมหาวิทยาลัยโซล  
และ Seoul Urban Solutions Agency กรุงโซลได้จัดโครงการฝึกอบรมในหลายสาขาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก
เมืองต่าง ๆ ในด้านการขนส่ง e-Government การจัดการเมือง การจัดการน้ า โอกาสในการเข้ามาฝึกงานเพ่ือรับ
ประสบการณ์ด้านการวางผังเมืองและการบริหารจัดการเทศบาล 
 
๑๑. มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะผู้แทน : -  นางสาว Yanfeng Li  รองผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ มณฑลชานตง 
  -  นางสาว Yongyan Zhao ผู้อ านายการส านักงานการต่างประเทศ 
 
  ปัจจุบันมณฑลชานตงมีนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ด้วยการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจภายในและการเปิดรับสิ่งใหม่ส าหรับการก้าวสู่สากล รัฐบาลมณฑลชานตงเห็นว่าการด าเนิน
ความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองฉันมิตรต่าง ๆ เป็นช่องทางส าหรับมณฑลชานตงในการสื่อสารกับโลก
ภายนอก ดังจะเห็นได้จากการลงนามในความตกลงและบันทึกความเข้าใจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกัน ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลชานตงมีการส่งเสริมวัฒนธรรมขงจื๊อ ส่งเสริมระบบอาชีวศึกษา หาแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการลงทุนระหว่างเมืองพ่ีเมืองน้อง อาทิ จัดการ
ประชุมปฏิบัติการระดับสูงระหว่างมณฑลชานตงกับรัฐบาลออสเตรเลียใต้โดยครอบคลุมประเด็นการค้าและการ
ลงทุน เป็นต้น  
  ในด้านความร่วมมือทางการศึกษา รัฐบาลมณฑลชานตงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนระดับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดตั้งสถาบันขงจื๊อในมหาวิทยาลัย Adelaide ในปี ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยชานตงในการจัดตั้งโรงเรียน ๒ ภาษา และด าเนินโครงการทูตนักเรียน 



หน้า 11 จาก 24 

 

  นอกจากนี้รัฐบาลมณฑลชานตงยังส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิ การกีฬา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงการจัดการประชุมผู้น าระดับภูมิภาค การจัดตั้งประชาคมรัฐบาลภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NEAR) การจัดตั้งสหพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องชานตง - กยองกโิด และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
ชานตง-บาวาเรีย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้า 
 
 
๑๒. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะผู้แทน : -  นาย Zhu Xuzhen เจ้าหน้าที่อาวุโส 
  -  นางสาว Lin Wang รองเลขานุการคณะกรรมาธิการท างานแห่งแขวง North Bund  
     เขต Hongkou 
 
  นครเซี่ยงไฮ้มีความเจริญอย่างต่อเนื่องพร้อมเป้าหมายในการเป็นนครนานาชาติที่ทันสมัยของจีน  
ซึ่งนครเซี่ยงไฮ้จ าเป็นต้องปฏิรูป เปิดรับความก้าวหน้าจากภายนอก และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยปัจจุบันนครเซี่ยงไฮ้เน้นการเป็นสังคมที่มีความรุ่งเรืองด้วยกรอบแนวคิดการเป็นศูนย์กลาง  
5 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการคลัง ศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือ 
และศูนย์กลางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งนครเซี่ยงไฮ้ได้ชื่อว่าเป็นนครที่เปิดกว้างส าหรับโลก
ภายนอก โดยมีส านักงานจากต่างประเทศจ านวนมากตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ อาทิ ส านักงานภูมิภาค ศูนย์การวิจัยและ
พัฒนา บรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ และหน่วยงานด้านการทูต 
  รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้เร่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐาน การดูแลผู้สูงอายุ การจัดสรรด้านเคหะให้กับประชาชน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รัฐบาลนคร
เซี่ยงไฮ้ออกมาตรการส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลนคร 
เซี่ยงไฮ้ยังตระหนักและเน้นความส าคัญของการอนุรักษ์พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของประชากรในเขตเมืองเก่า โดยน าเสนอแผนการฟ้ืนฟูอาคารสถาปัตยกรรมแบบ “Shikumen1”  
ออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ท าการรื้อถอนและปลูกสร้าง (ด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๔๓) ระยะที่ ๒    
ท าการรื้อถอนผสานการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิม (ด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๒) และระยะที่ ๓ ท าการ
อนุรักษ์อย่างจริงจังควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูเมือง (ด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน) 
  ในการนี้ นครเซี่ยงไฮ้ประสงค์ด าเนินกิจกรรมกับเมืองพ่ีเมืองน้อง ประกอบด้วย 1. การจัดพิธีมอบ
รางวัล “พลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งนครเซี่ยงไฮ้” และ “รางวัลแมกโนเลียทองค า” ให้กับชาวต่างชาติส าหรับการอุทิศ
ตนอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนครเซี่ยงไฮ้ 2. โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติฉันมิตรและการ
สื่อสารระหว่างกัน 3. โปรแกรมการจัดการความร่วมมือนานาชาติส าหรับภูมิภาคเอเชียและโอเชีเนีย (ICMP) และ  
4. การจัด China Import Exhibition ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของจีนที่จัดงานนิทรรศการด้านการ
น าเข้าสินค้า 
 
๑๓. เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะผู้แทน :  -  นางสาว Zhang Lin รองผู้อ านวยการส านักงานการต่างประเทศเมืองเซินเจิ้น 
  -  นาย Deng Chuhong หัวหน้าฝ่าย ส านักงานการต่างประเทศเมืองเซินเจิ้น 
 

                                                           
1 เป็นอาคารที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและจีนเข้าด้วยกัน สร้างด้วยอิฐบล็อก มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นซุ้ม
หินแกะลวดลายสวยงาม 
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  เมืองเซินเจิ้นถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ไม่ยาวนาน โดยมีอายุเพียงแค่ ๓๘ ปี ซึ่งอายุของ
เมืองยังน้อยกว่าเมืองพ่ีเมืองน้องในหลาย ๆ เมือง เมืองเซินเจิ้นเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีด้วย
ประชากรเพียง ๓๐,๐๐๐ คน ณ ขณะนั้น ก้าวสู่การเป็นมหานครที่มีพ้ืนที่ ๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
ราว ๒๐ ล้านคน นอกจากเมืองเซินเจิ้นจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนแล้วยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวอีกด้วย 
  เมืองเซินเจิ้นเปรียบเสมือนประเทศจีนขนาดย่อมที่มีการปฏิรูปจนมีความทันสมัย อีกทั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนที่มีการเปิดกว้างส าหรับการพัฒนา ในปี ๒๕๒๒ คณะรัฐมนตรีของจีน (State 
Council) มีมติก าหนดให้เมืองจ านวน ๔ เมืองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนประกอบด้วย เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ 
จังหวัดซัวเถา และเมืองเซี่ยเหมิน เมืองเซินเจิ้นใช้เวลาหลายปีในการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมให้เป็นเมืองแห่ง
นวัตกรรม จนปัจจุบันกลายเป็นเมืองผู้น าด้านนวัตกรรมเมืองหนึ่งของจีน ดังจะเห็นได้จากการจัดงาน China Hi-
Tech ซึ่งจัดสรรพ้ืนที่ให้กับเมืองที่เข้าร่วมได้จัดแสดงผลงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านต่าง ๆ 
ของเมืองเซินเจิ้น อาทิ  
  ๑.  การเป็นเมืองแห่งเยาวชน ซึ่งเมืองเซินเจิ้นมีประวัติศาสตร์ที่ยังไม่นาน อีกทั้งอายุเฉลี่ยของ
ประชากรในเมืองอยู่ที่ ๓๒ ปี ท าให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาช่วยสร้างสรรค์เมืองด้วยพลังแห่งความ
กระตือรือร้นและความมีชีวิตชีวา  
  ๒.  เมืองแห่งนวัตกรรม เนื่องด้วยเมืองเซินเจิ้นมีบทบาทความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมของ
จีน ท าให้ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมจากนิตยสาร Forbes ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้นมีการลงทุนใน
ภาคการวิจัยและพัฒนาเป็นจ านวนเงินกว่า ๙๐,๐๐๐ ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๓ ของ GDP ของประเทศในปี 
๒๕๖๐ อีกทั้งเมืองเซินเจิ้นมีการท าข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความตกลงทั้งหมดของจีน  
  ๓.  เมืองแห่งพลวัต ที่ผ่านมาเมืองเซินเจิ้นมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ๔ เสาหลัก ได้แก่ 
เทคโนโลยีขั้นสูง การขนส่ง การเงิน และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันเมืองเซินเจิ้นก าลังพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ 
อาทิ ชีววิทยา พลังงานใหม่ แหล่งวัตถุดิบใหม่ วัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคใหม่ การ
อนุรักษ์พลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม เมืองเซินเจิ้นเป็นที่ตั้งของบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ Huawei Ping’an 
Group China Merchant Bank Amer International Vanke Tencent เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบริษัท
ชั้นน าที่มีการแข่งขันกันในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น ZTE และ BYD เป็นต้น และ  
  ๔.  เมืองคาร์บอนต่ า โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  เมืองเซินเจิ้นมีเส้นทางคมนาคมที่เอ้ือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ เส้นทางเดินเรือระหว่าง
ประเทศจ านวน ๒๒๑ เส้นทาง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก และเส้นทางเดินอากาศระหว่างประเทศจ านวน 
๓๐ เส้นทาง ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติเป่าอันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของจีน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ มูลค่าการ
น าเข้า-ส่งออกของเมืองเซินเจิ้นในปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๒.๘ ล้านล้านหยวน  
  ส าหรับงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการมา
เป็นระยะเวลากว่า ๑๙ ปี ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา งานดังกล่าวจัดบนพ้ืนที่กว่า ๑๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยมี
คณะผู้แทนจ านวน ๔๙ คน จาก ๔๖ ประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานกว่า ๓,๐๔๙ 
คน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานกวา่ ๑๐,๐๒๐ โครงการ ซึง่สามารถดึงดูดผู้คนได้ประมาณ ๕๙,๐๐๐ คน จาก 
๑๐๒ ประเทศ รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒเิข้าเยี่ยมชมประมาณ ๒๔๒ คน ภายในงานมีการจัดสรรพ้ืนที่
ให้กับเมืองที่เข้าร่วมได้จัดแสดงผลงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจบุันมีเมืองที่เข้าร่วมงานจ านวนกว่า ๑๐ เมือง ซึ่ง
สามารถใช้โอกาสนี้ในการน าเสนอความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของเมือง ตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมือง 
  เมืองเซินเจิ้นให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายเมืองพ่ีเมืองน้อง ซึ่งเมืองเซินเจิ้นได้
พยายามด าเนินความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ท าให้ปัจจุบันเมืองที่ด าเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับ
เมืองเซินเจิ้นมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เมืองเซินเจิ้นมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จ านวน ๘๕ เมือง
ใน ๕๕ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ เมืองเซินเจิ้นพยายามส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการใน
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มิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจและการค้า วัฒนธรรม การศึกษา การวางผังเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ า (Low-Carbon Economy) 
  ในการนี้ เมืองเซินเจิ้นน าเสนอความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเมืองพ่ีเมืองน้องต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑. เมืองเซินเจิ้นมีการจัดตั้งสันนิบาตมหาวิทยาลัยเมืองฉันมิตรนานาชาติแห่งเมืองเซินเจิ้น  
ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ณ เมืองเซินเจิ้น และมหาวิทยาลัยจากเมืองฉันมิตรใน ๑๒ ประเทศ จ านวน  
๒๗ แห่ง สันนิบาติดังกล่าวเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแบ่งปันในขอบข่ายต่าง ๆ อาทิ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมการแบ่งปันองค์ประกอบ
ของความส าเร็จต่าง ๆ  
  ๒.  เมืองเซินเจิ้นประสบความส าเร็จในการจัดงานสัปดาห์ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองพ่ีเมืองน้อง
นานาชาติ เป็นเวลา ๕ สมยัตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ งานดังกล่าวมีคณะการแสดงจากเมืองฉันมิตรเข้าร่วมกว่า ๕๐ คณะ 
ประกอบด้วยศิลปินจ านวนประมาณ ๘๐๐ คน และมีชุดการแสดงกว่า ๑๐๐ ชุด  
  ๓.  เมืองเซินเจิ้นประสบความส าเร็จในการจัดงานวันเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen Day) โดยร่วมมือ
กับเทศบาล บริษัท และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า กีฬา การท่องเที่ยว และด้านต่าง ๆ กับเมืองฉันมิตร 
  ๔.  เมืองเซินเจิ้นประสบความส าเร็จในการสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจาก
เมืองฉันมิตร ตัวอย่างเช่น ค่ายยุวชน “Belt and Road” Asian Makers Camp ที่จัดขึ้นเป็นเวลา ๕ วัน เมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเชิญเยาวชน ๒๓ คน จากเมืองฉันมิตรที่มีศักยภาพตามแนว Belt and Road จ านวน ๗ เมือง 
จาก ๕ ประเทศ โครงการดังกล่าวนับเป็นช่องทางที่ดีส าหรับเยาวชนในเมืองฉันมิตรในการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองเซิน
เจิ้นโดยผ่านนวัตกรรมและผู้ผลิตต่าง ๆ 
  เมืองเซินเจิ้นจัดการประชุมโต๊ะกลมส าหรับผู้ด าเนินงานด้านเมืองพ่ีเมืองน้อง โดยตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
เมืองเซินเจิ้นมีการจัดการประชุมโต๊ะกลมส าหรับผู้ว่าเมืองพ่ีเมืองน้อง จ านวน ๒ สมัย และการประชุมส าหรับ
ผู้อ านวยการด้านการต่างประเทศจากเมืองพ่ีเมืองน้อง จ านวน ๑ สมัย และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เมืองเซินเจิ้น 
ได้ริเริ่มจัดการประชุมประสานงานส าหรับผู้ด าเนินงานด้านเมืองฉันมิตร (Liaisons Conference for International 
Departments of Friendship Cities) นอกจากนี้ เมืองเซินเจิ้นยังจัดการประชุมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business 
Matching) จ านวนหลายครั้ง อาทิ การประชุมส่งเสริมการลงทุนระหว่างเมืองเซินเจิ้น-บาร์เซโลนา การประชุมการ
จับคู่โครงการระหว่างเมืองเซินเจิ้น-นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และการประชุมการจับคู่ทางธุรกิจเมืองเซินเจิ้น-นคร
บริสเบน เป็นต้น อีกทั้งยังเชิญคณะผู้แทนจากเมืองพ่ีเมืองน้องเข้าร่วมงาน อาทิ งานอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
นานาชาติ ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม และงานไฮเทคแห่งประเทศจีน ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งงาน
ดังกล่าวเป็นช่องทางในการแสวงหาความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและการค้า 
  ทั้งนี้ เมืองเซินเจิ้นใช้ประโยชนจ์ากการด าเนนิกิจกรรมความสมัพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในการ
ช่วยเหลือบริษัทของเมืองให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้โดยผ่านการเรียนรู้ความตอ้งการของบริษัทในการ
ขยายตลาดออกสู่สากล การจัดประชุมเมืองพ่ีเมืองน้อง และการออกศึกษาดูงานในเมืองพ่ีเมืองน้องต่าง ๆ ในด้านการ
แลกเปลีย่นวฒันธรรม เมืองเซินเจิ้นให้การสนับสนุนสินค้าที่เกีย่วข้องทางด้านวฒันธรรมของเมืองออกสู่ตลาดสากล 
โดยใช้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองฉันมิตรพร้อมทั้งผลักดันสินค้าทางด้านวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพสูงและการแสดงใหเ้ป็นที่รู้จัก ในด้านความร่วมมือทางด้านการศึกษา เมืองเซินเจิน้มีการส่งเสริมการด าเนิน
ความสัมพันธโ์รงเรียนพ่ีโรงเรยีนน้องแบบคู่ขนานระหว่างโรงเรยีนในเมืองเซินเจิ้นกับโรงเรยีนในเมืองพ่ีเมืองน้องต่าง ๆ 
โดยผา่นการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน การมอบทุนการศึกษาโดยมูลนธิิทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแห่ง
เมืองเซินเจิ้นให้แก่นักเรียนจ านวน ๓๗ คน จากเมืองพ่ีเมืองน้อง เป็นต้น นอกจากนี ้เมืองเซินเจิ้นยังเป็นเจา้ภาพ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซินเจิน้จัดค่ายฤดูร้อนส าหรับทูตจากเมืองพ่ีเมืองน้อง ประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน ๔๐ คน 
จากเมืองพ่ีเมืองน้องจ านวน ๑๑ เมือง ในด้านการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรม เมืองเซินเจิ้นมีความร่วมมือกับเมืองพ่ีเมือง
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น้องในการจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ โดยเมืองเซินเจิ้นได้ส่งข้าราชการจ านวน ๒๐ คน และใน
ขณะเดียวกันเมืองเซินเจิ้นได้รับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากเมืองพ่ีเมืองน้องเป็นจ านวน ๑๓ คน 
  ในการนี้ ผู้แทนจากเมืองเซินเจิ้นได้น าเสนอช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ชื่อว่า CityPlus ซึ่ง
จัดท าโดยเมืองเซินเจิ้น เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างเมืองพ่ีเมืองน้องโดยไม่แสวงหาก าไร เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในสังคมโลก เสริมสร้างศักยภาพของเมืองและองค์กรให้มีการติดต่อสื่อสาร ร่วมมือ และสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านเศรษฐกิจ การค้า ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเมืองที่ได้
ลงทะเบียนแต่ละเมืองจะมีหน้าต่าง (Page) ซ่ึงด าเนินการโดยให้รัฐบาลหรือองค์การทางธุรกิจที่ได้รับอ านาจให้ดูแล 
อาทิ บริษัท สมาคมธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบันอ่ืน ๆ ผู้แทนจากเมืองเซินเจิ้นระบุว่า 
CityPlus เป็นช่องทางที่บริษัท หน่วยงานของรัฐ และสถาบันต่าง ๆ จะสามารถแสดงจุดแข็ง ตลอดจนโครงการที่
ก าลังด าเนินการหรือโรงการที่จะด าเนินการในอนาคต เพ่ือแบ่งปันแหล่งข้อมูลให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ก าลังน า
ธุรกิจไปสู่อีกขั้นของการแข่งขันซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับสากล เพราะฉะนั้น เมืองเซินเจิ้นจึงสนับสนุนให้เมืองพ่ี
เมืองน้องต่าง ๆ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.cityplus.com ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมทางธุรกิจที่
มีชื่อเสียงเท่านั้นที่จะสามารถส่งค าร้องเพ่ือสร้างหน้าต่าง City Page ได้ โดยสามารถส่งค าร้องผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ cityplus@cityplus.com และส าเนาลับถึง guohang@sfiec.org.cn   
 
๑๔. จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
คณะผู้แทน : -  นาย Tran Cong Phu  ผู้อ านวยการส านักงานการต่างประเทศ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ 
  -  นางสาว Ngo Thuy Dung รองผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  
      ส านักงานการต่างประเทศ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ 
 
  จังหวัดเถื่อเทียนเว้ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๕,๐๐๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยประชากรจ านวน ๑.๒ 
ล้านคน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและวฒันธรรมขนาดใหญ่ของเวียดนามพร้อมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ดว้ยลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ มรดกทางวฒันธรรมและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ท าให้จังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้รับการขนานนามวา่เป็น “เมืองวัฒนธรรมแห่ง
อาเซียน” นอกจากนี้ จังหวัดเถือ่เทียนเว้ได้ถูกก าหนดให้เป็นศนูย์การบริการสาธารณสุขระดับสูง ศูนย์การศึกษา
เอนกประสงค์และฝึกอบรมเพ่ือคุณภาพขั้นสูง และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภาคกลางและของประเทศ  
  ด้วยลักษณะที่ตั้งของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ส่งผลให้จังหวัดเถื่อเทียนเว้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การเป็นประตูของระเบียงเขต
เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic, Trade, Tourism Corridor: 
EWEC) โดยเชื่อมพม่า ไทย ลาว สู่ทะเลตะวันออก เป็นต้น 
  ปัจจุบัน จังหวัดเถื่อเทียนเว้มีการขยายความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ อีกทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือกับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร จังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เกาหลี ญี่ปุ่น และ
ประเทศในภูมิภาคยุโรปในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การอนุรักษ์มรดก และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมาจังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้พัฒนาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนจาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งอ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
  ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเถื่อเทียนเว้กับประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว อาทิ โครงการต่าง ๆ จ านวน ๘ โครงการที่ก ากับดูแลโดยหุ้นส่วนชาว
ไทยในอุตสาหกรรมประมง โรงงานแปรรูปไม้ และสถานดูแลรักษาป่า (Forestry Nursery) การจัดเที่ยวบินตรง
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ระหว่างเว้สู่กรุงเทพจ านวน ๓๔ เที่ยวบิน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนระหว่างสอง
เมือง ทว่า ขณะนี้เที่ยวบินตรงดังกล่าวได้ยุติการบินชั่วคราว 
  ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดเถื่อเทียนเว้และกรุงเทพมหานครได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจในเรื่อง 
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการเป็นหุ้นส่วนของสองเมืองเพ่ือพัฒนา
ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินนโยบายของอาเซียนและของประชาคมโลก 
 
๑๕. กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
คณะผู้แทน : -  นางสาว Otgonsuren Narantsogt ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสประจ าส านักงานการต่างประเทศ 
  -  นางสาว Batchimeg Tserenminjin ผู้เชี่ยวชาญประจ าคณะท างาน  
       ส านักงานผู้ว่าราชการกรุงอูลานบาตอร์ 
 
  มองโกเลียเป็นประเทศที่ไม่มีพ้ืนที่ติดทะเล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย ระหว่าง
รัสเซียและจีน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในเขตทะเลทรายโกบี ทุ่งหญ้าสเตปป์ และเขตภูเขาทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันตก มองโกเลียประกอบด้วยฤดูกาลทั้งสิ้น ๔ ฤดู โดยในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยนอยู่ที่ประมาณ ๒๕ องศา
เซลเซียส ในขณะที่ฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ าถึง –๓๐ องศาเซลเซียส กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับ
เกษตรกรรม และเหมืองแร่ เช่น ทองแดง ถ่านหิน โมลิบดีนัม ทองค า เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ และ ๑๘.๔ 
ตามล าดับ 
  เมืองหลวงของมองโกเลียคือกรุงอูลานบาตอร์ซึ่งมีระบบการบริหารที่เป็นอิสระ อีกทั้งเป็น
ศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศ กรุงอูลานบาตอร์มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ ๑.๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ หากมองในมุมของขนาดพ้ืนที่ กรุง
อูลานบาตอร์มีพ้ืนที่เพียงแค่ร้อยละ ๐.๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ ทว่ามีจ านวนประชากรหนาแน่นที่สุด กรุง
อูลานบาตอร์มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินระหว่างกรุง
อูลานบาตอร์กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเที่ยวบินเฉพาะฤดูกาล โดยให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ ใช้เวลาในการเดินทาง ๖ ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถเดินทางโดยแวะเปลี่ยนเครื่องได้ที่ฮ่องกงและกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะ
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๖-๗ ชั่วโมง 
  กรุงอูลานบาตอร์อยู่ภายใต้การบริหารของสภาเมือง (The City Council) หรือเรียกว่า “คณะ
ผู้แทนราษฎรฮูราล (The Citizen’s Representatives Hural)” ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๔๕ คน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งทุก ๔ ปี สภาฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าราชการและนายกเทศมนตรีกรุงอูลานบาตอร์ ทั้งนี้ กรุงอูลานบาตอร์ มี
การแข่งเขตการปกครองออกเป็น ๙ เขต และในแต่ละเขตจะมีการแบ่งออกเป็น โครู (Khoroo) หรือ แขวง ซึ่งมี
ทั้งสิ้น ๑๕๒ โครู กรุงอูลานบาตอร์ได้ด าเนินกิจกรรมกับเมืองพ่ีเมืองน้องต่าง ๆ อาทิ งานวันวัฒนธรรม โครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน การจัดการประชุมผู้ว่าเมืองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Asian Mayor’s 
Forum: NEAMF) เป็นต้น 
 
๑๖. นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้แทน :  นางสาว Nanxi Yang เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์อาวุโส ส านักงานการต่างประเทศ 
 
  นครอู่ฮ่ันเป็นนครที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและเป็นนครแห่งโอกาสทางยุทธศาสตร์ของจีน 
ทั้งนี้ นครอู่ฮ่ันเร่งรัดการพัฒนาสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความทันสมัย ความเป็นนานาชาติ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นของโลก อุตสาหกรรมหลักของนครอู่ฮ่ันได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการด าเนินชีวิต อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ การเงิน การขนส่ง และการ
จัดแสดงงานนิทรรศการ ดังนั้น นครอู่ฮ่ันจึงเร่งพัฒนาตามกรอบแนวคิด “Made in China 2025” ที่ส่งเสริม
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อุตสาหกรรมทั้ง ๖ ด้าน อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์และอะไหล่ เทคโนโลยีสารเสนเทศ เหล็กกล้า การผลิตเครื่องมือ
และอุปกรณ์ อาหารและยาสูบ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  นครอู่ฮ่ันเป็นเมืองหนึ่งของจีนที่มีมหาวิทยาลัยรวมถึงสถาบันทางวิชาการตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก  
อีกทั้งประกอบด้วยประชากรที่มีคุณภาพ นครอู่ฮ่ันจึงมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาพ านักอยู่ ณ นคร    
อู่ฮ่ันหลังจากส าเร็จการศึกษาและสร้างเมืองท่าอิสระ (Free Port) ส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถโดดเด่น 
  ในการนี้นครอู่ฮ่ันได้เสนอว่าทางเมืองมีแผนที่จะสร้างศูนย์การขนส่งทางเรือตามแนวแม่น้ าแยงซี  
และสร้างทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีนและยุโรป เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในมิติต่าง ๆ และ 
การก้าวไปสู่การเป็นเมืองแห่งองค์ประกอบนานาชาติ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ ส่งผลให้
นิตยสาร Forbes จัดอันดับให้นครอู่ฮ่ันเป็นเมืองที่เหมาะส าหรับการท าธุรกิจมากที่สุดเมืองหนึ่งในจีน ด้วยปัจจัย
ดังกล่าวจึงน าไปสู่โครงการ Home in Wuhan ซึ่งเป็นการชักจูงให้นักลงทุนและนักธุรกิจเข้ามาท าธุรกิจในนครอู่ฮ่ัน
ให้มากขึ้น ปัจจุบันนครอู่ฮ่ันเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างกว่า 10,000 
โครงการในนครอู่ฮ่ัน ซึ่งนอกเหนือจากจะสร้างความเจริญให้กับเมืองแต่ก็ก่อปัญหารถติดและมลภาวะทางอากาศใน
เมืองเช่นกัน 
  ในด้านการด าเนินความสัมพันธ์กับเมืองพ่ีเมืองน้อง นครอู่ฮ่ันได้ด าเนินกิจกรรม อาทิ การจัดค่าย
วัฒนธรรมสัมพันธ์ภาคฤดูร้อนระหว่างเมืองฉันมิตร ในปี ๒๕๖๐ เทศกาล Wuhan International Yangtze River 
Crossing Festival ที่จะมีข้ึนในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ของทุกปี การประชุมสัมมนาระดับเจ้าหน้าที่จากเมืองฉันมิตร 
(Seminar for Officials from Wuhan’s International Friendship Cities) ในเดือนเมษายน 2561 และการ
ประชุมระหว่างเมืองฉันมิตรของจีน (China International Friendship Cities Conference  2018) ที่จะมีขึ้นใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
 
การหารือแบบทวิภาคีระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่เมืองน้อง (Bilateral Discussion) 
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๑. กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 
  ฝ่ายบูดาเปสต์แนะน าว่าหากประสงค์ริเริ่มหรือด าเนินโครงการใด ๆ ขอให้กรุงเทพมหานครส่ง
หนังสือถึงนายกเทศมนตรีกรุงบูดาเปสต์เพ่ือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ในการนี้ ผู้แทนจาก
หน่วยงานกรุงเทพมหานครจึงได้หารือกับฝ่ายบูดาเปสต์ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
  ๑.  ส านักการระบายน้ า ประสงค์ท่ีจะเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และร่วมมือ
กับกรุงบูดาเปสต์ด้านการจัดการน้ า (น้ าเสียและน้ าท่วม) ซึ่งฝ่ายบูดาเปสต์ไม่มีข้อขัดข้อง และอธิบายว่าการจัดการ
น้ าของเมืองเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ-เมือง-บริษัท จึงมีความประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยยกตัวอย่างว่า 
น้ าประปาที่อยู่ในท่อดับเพลิงนั้นสะอาดและดื่มได้ 
  ๒.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในกรุงบูดาเปสต์ ซึ่งผู้แทนจากกรุงบูดาเปสต์ยินดีช่วยผลักดัน โดยยกตัวอย่างงานที่
สามารถจัดแสดงสินค้าได้ เช่น เทศกาล Budapest Spring Fair เป็นต้น และหากกรุงบูดาเปสต์มีผลิตภัณฑ์เมือง 
(Budapest Brand) กรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนเช่นเดียวกัน 
  ๓.  ส านักการจราจรและขนส่ง ประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาการจราจรและขนส่ง ผู้แทนจากกรุงบูดาเปสต์ตอบสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกรุงบูดาเปสต์มี
ศูนย์จราจรสร้างสรรค์ (Creative Transportation Center) ที่เชื่อมโยงระหว่างเมือง-บริษัท-ลูกค้า และมีแผนที่จะ
ใช้ระบบตั๋วโดยสารแบบตั๋วเดียว (Any Ticket System) ในปี ๒๐๑๙    
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  ๔.  ส านักสิ่งแวดล้อม ประสงค์ที่จะร่วมมือในโครงการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งฝ่าย
บูดาเปสต์ไม่ขัดข้อง 
  ๕.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประสงค์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
จ้างงานส าหรับข้าราชการความเสี่ยงในการท างานและสุขอนามัย ค่าตอบแทน แรงจูงใจ คุณภาพชีวิต และ
กระบวนการท างาน ซึ่งฝ่ายบูดาเปสต์ไม่มีข้อขัดข้อง 
 
๒.  นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  นครเฉิงตูมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีความก้าวหน้าในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ระบบขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการระบบสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมหารือกับผู้แทนจากนครเฉิงตู ดังนี้ 
  ๑.  ส านักอนามัย เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างความร่วมมือกับนครเฉิงตูในการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการยกตัวอย่างการศึกษาดูงานจากต่างประเทศ 
อาทิ คณะผู้แทนจากปากีสถานให้ความสนใจในประเด็นการดูแลผู้สูงอายุของนครเฉิงตูด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยจัดการ เป็นต้น 
           ๒.  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สนใจเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ซึ่งผู้แทนจากนครเฉิงตูให้การตอบรับประเด็นดังกล่าวเป็น
อย่างดี พร้อมกันนี้ยังเสนออีกว่าจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้าราชการในด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีขั้นสูง 
            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเฉิงตูยังได้เสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในเมืองพ่ีเมืองน้องโดย
แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยศึกษา
ข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเฉิงตู 
            ในการนี้ กรุงเทพมหานครเสนอจัดงาน Bangkok's Sister City Week 2019 เพ่ือแลกเปลี่ยน
และส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพ่ีเมืองน้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ผลักดันสินค้าภายใต้ตรา Bangkok Brand  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับส าหรับ
การเป็นมหานครชั้นน า 
 
๓. เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ผู้แทนจากเมืองต้าเหลียนกล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานครที่จัดการสัมมนาครั้งนี้อย่างประสบ
ผลส าเร็จและประสงค์เชิญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) เยือนเมืองต้าเหลียน 
ในโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนั้นฝ่ายต้าเหลียนได้เสนอโครงการความร่วมมือ ๒ โครงการ ได้แก่ 
      - โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน (ช่วงประมาณเดือนมกราคมปี ๒๐๑๙) เมืองต้าเหลียนประสงค์ 
ที่จะส่งนักเรียนที่มีพรสวรรค์/ความสามารถพิเศษช่วงอายุ ๑๐ ปี จ านวน ๒๐ – ๓๐ คน มาเยือนกรุงเทพมหานคร 
และเชิญนักเรียนกรุงเทพมหานครเยือนเมืองต้าเหลียน (ช่วงอายุของนักเรียนกรุงเทพมหานครนั้นกรุงเทพมหานคร
สามารถพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นนักเรียนระดับมัธยมก็ได้) ในการนี้ ผู้อ านวยการส านักงานการ
ต่างประเทศไม่ขัดข้องและเสนอให้เป็นโครงการในลักษณะต่างตอบแทน โดยเมืองผู้รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ยกเว้นค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ  
   - โครงการแลกเลี่ยนการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เมืองต้าเหลียนประสงค์ที่จะน าพิพิธภัณฑ์ Dalian       
Modern Museum มาจัดแสดงในกรุงเทพมหานครและเชิญพิพิธภัณฑ์จากกรุงเทพมหานครไปจัดแสดงในเมือง 
ต้าเหลียน 
  หลังจากนัน้ ผู้แทนจากหนว่ยงานกรุงเทพมหานครจึงได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ประสงค์รว่มมือ ได้แก่ 
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  ๑.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเมืองต้าเหลียน  
  ๒.  ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 
  ๓.  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประสงค์ท่ีจะเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  4.  ส านักการคลัง ประสงค์ท่ีจะศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-bidding/e-
government/e-revenue และทิศทางและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง 
  ๕.  ส านักอนามัย ประสงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝังเข็ม 
  ในการนี้ผู้แทนจากเมืองต้าเหลียนรับทราบความประสงค์ข้างต้นและจะกลับไปน าเรียนผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
๔. จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
   ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะน าเสนอองค์กร TACGA ให้เป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างทั้งสองเมืองและผู้แทนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครจึงได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ประสงค์ร่วมมือ ได้แก่ 
  ๑.  ส านักอนามัย ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะด าเนินโครงการความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
(Preventive Long-term Care: PLC) อยู่ในขณะนี้ และประสงค์ร่วมมือในเรื่อง Smart Health เพ่ิมเติม 
  ๒.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัดฟูกูโอกะ 
  ๓.  ส านักการคลัง ประสงค์ท่ีจะศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-bidding/ 
e-revenue และทิศทางและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง 
  ๔.  ส านักเทศกิจ ประสงค์ท่ีจะริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนในสาขาการจัดการสารสนเทศเพ่ือความ
ปลอดภัยดิจิทัลและระบบ CCTV 
  ๕.  ส านักการระบายน้ า ประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยนเรื่องแผนการรับมือน้ าท่วมฉุกเฉิน และโยกย้าย
คนหลังเหตุการณ์น้ าท่วม  
  ๖.  ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสงค์ท่ีจะเรียนรู้วิธีการค้นหาและช่วยชีวิตในช่วง
เกิดภัยพิบัติ รวมทั้งระบบจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการ 
  ๗.  ส านักสิ่งแวดล้อม ประสงค์ที่จะเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๘.  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประสงค์ท่ีจะเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ในการนี้ผู้แทนจากจังหวัดฟูกูโอกะรับทราบและไม่มีข้อขัดข้องต่อความประสงค์ของฝ่าย
กรุงเทพมหานคร 
 
๕.  นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  จากการที่ผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ได้น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ส านักการ
คลังซึ่งเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการการเงิน มีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ด้านการบริหารการคลัง การจัดการระบบต่อต้านคอรัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งนครโฮจิมินห์ได้ใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเดินทางไปศึกษาดูงานที่นคร        
โฮจิมินห์ นอกจากนี้ นครโฮจิมินห์เสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองต้นแบบ ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ เมืองเทคโนโลยี           
เมืองนวัตกรรม และเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งนครโฮจิมินห์และกรุงเทพมหานครสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ 
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๖. กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
   ฝ่ายจาการ์ตาแสดงความประสงค์มาศึกษาดูงานในด้านต่อไปนี้ 
   -  พ้ืนที่อนุรักษ์ ฝ่ายจาการ์ตาประสงค์น าคณะเจ้าที่จ านวน ๕ – ๖ คน มาศึกษาดูงานที่
พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หรือบ้านอนุรักษ์ ในกรุงเทพมหานคร โดยประสงค์เรียนรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การดูแลรักษา ตลอดจนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในการนี้ ผู้อ านวยการส านักงานการต่างประเทศชี้แจงว่า 
พิพิธภัณฑ์หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ข้างต้น ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ดี 
สามารถประสานงานและอ านวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้ได้ 
   -  อาหารริมทาง (Street Food) ฝ่ายจาการ์ตาประสงค์ที่จะน าคณะเจ้าหน้าที่จ านวน ๕ – ๖ คน 
มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบาย การจัดการ ก ากับดูแลในเรื่อง Street Food ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อ านวยการ
ส านักงานการต่างประเทศยินดีอ านวยความสะดวกในเรื่องนี้  
   นอกจากนี้ ฝ่ายจาการ์ตากล่าวสนับสนุนให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครไปศึกษาดูงานในกรุง
จาการ์ตาในด้านที่สนใจ ผู้แทนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครจึงได้หารือในประเด็นต่างๆ ที่ประสงค์ร่วมมือ ได้แก่  
   ๑.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา  
   ๒.  ส านักการคลัง ประสงค์ท่ีจะศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ e-bidding/ 
e-government/e-revenue และทิศทางและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง 
  ๓.  ส านักการระบายน้ า ประสงค์ท่ีจะร่วมมือในเรื่องการฟ้ืนฟูคลอง การพังทลายของชายฝั่งคลอง 
การจัดการน้ าตามล าคลอง และการจัดการน้ าท่วม 
  ๔.  ส านักการศึกษา ประสงค์ที่จะร่วมมือในโครงการพัฒนาเยาวชนโดยเน้นเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเมืองอาเซียน โดยจัดเป็น
รูปแบบค่ายเยาวชนนักเรียน/นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายจาการ์ตารับทราบและไม่มีข้อขัดข้องต่อข้อเสนอ 
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และแนะน าว่าควรใช้ช่องทางการติดต่อผ่านฝ่ายต่างประเทศของเมือง โดยให้
ส านักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นตัวกลางประสานงานร่วมกับกองการต่างประเทศของกรุงจาการ์ตา    
 
๗. กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
   ผู้แทนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ประสงค์ร่วมมือ ได้แก่ 
  ๑.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในกรุงมอสโก ซึ่งฝ่ายมอสโกยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
  ๒.  ส านักการจราจรและขนส่ง ประสงค์ท่ีจะศึกษาดูงานโครงการ Car Sharing ซึ่งฝ่ายมอสโกไม่
ขัดข้อง และแนะน าว่าควรมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า ๑ เดือน ไปยังกรุงมอสโกเพ่ือเตรียมการ
ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.  ส านักการระบายน้ า ประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยนรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ เช่น จุดเตือนภัยน้ าท่วม เป็นต้น โดยฝ่ายมอสโกยินดีสนับสนุน เนื่องจากมีโยบายด้านการ
จัดการน้ าแนวใหม่อยู่ด้วย 
  ๔.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประสงค์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
จ้างงานส าหรับข้าราชการ ความเสี่ยงในการท างานและสุขอนามัย ค่าตอบแทน แรงจูงใจ คุณภาพชีวิต และ
กระบวนการท างาน โดยฝ่ายมอสโกได้ชี้แจงว่ามีการให้โบนัสภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ มิใช่การให้โบนัส
รายปีแบบกรุงเทพมหานคร 
  ๕.  ส านักสิ่งแวดล้อม ประสงค์ทีจ่ะศึกษาดูงานด้านพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง โดยฝ่ายมอสโกยินดี
สนับสนุนในเรื่องดังกล่าวและอธิบายว่าสวนสาธารณะอยู่ภายใต้ส านักวัฒนธรรมกรุงมอสโก ส่วนการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์นั้นยังไม่ใช่จุดแข็งของกรุงมอสโก 
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   ๖.  ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายมอสโกไม่ขัดข้อง 
 
๘. กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ฝ่ายพนมเปญขอบคุณกรุงเทพมหานครที่จัดการสัมมนาในครั้งนี้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อทุกเมือง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และแสดงความประสงค์ท่ีจะ
มาศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครในเรื่องการศึกษา การจราจร ความปลอดภัยในอาหาร (อาหารโดยทั่วไปและ 
Street Food) การจัดการความเสี่ยง ในการนี้ ผู้อ านวยการส านักงานการต่างประเทศได้แสดงความสนับสนุนและ
ยินดีที่จะอ านวยความสะดวกและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดการดูงานให้แก่คณะ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่าย
พนมเปญมีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกรุงเทพมหานคร โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น จ านวนคณะ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  หลังจากนัน้ผู้แทนจากหนว่ยงานกรุงเทพมหานครได้หารือในประเด็นต่างๆ ที่ประสงค์ร่วมมือ ได้แก่ 
  1.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญ 
  2.  ส านักการคลัง ประสงค์ท่ีจะศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและทิศทางและ
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง 
  ๓.  ส านักการศึกษา ประสงค์ที่จะร่วมมือในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเมืองอาเซียน  
  ในการนี้ฝ่ายพนมเปญยนิดีที่จะช่วยผลักดันและอ านวยความสะดวกให้เกิดความรว่มมือข้างต้นต่อไป 
 
๙. เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส 
   ฝ่ายปอร์โตประสงค์ท่ีจะสนับสนุนการลงทุนในเมืองปอร์โตภายใต้แนวคิด Invest Porto  
โดยกล่าวว่าปอร์โตเป็นเมืองศูนย์กลางที่น่าสนใจส าหรับการลงทุนเนื่องจากให้มีสิทธิพิเศษและเงื่อนไขที่ดี 
แก่บริษัทต่างชาติ  
  ฝ่ายปอร์โตมีนโยบายเผยแพร่และลงทุนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นศูนย์กลาง
ทางประวัติศาสตร์และมรดกโลก โดยเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น จึงสนใจที่จะจัดงานวันปอร์
โต (Porto Day) ที่กรุงเทพมหานครเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานการ
ต่างประเทศแสดงความสนับสนุนในเรื่องนี้ โดยสนใจที่จะจัดงานลักษณะเดียวกันที่เมืองปอร์โตด้วย 
   หลังจากนัน้ผู้แทนจากหนว่ยงานกรุงเทพมหานครได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ประสงค์ร่วมมือ ได้แก่ 
   ๑.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเมืองปอร์โตและผู้อ านวยการส านักงานการต่างประเทศได้เชิญชวนให้เมือง 
ปอร์โตมาจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดด้วย 
  ๒.  ส านักการจราจรและขนส่ง ประสงค์ท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาโครงการขนส่ง
สาธารณะ โดยเมืองปอร์โตได้น าเสนอความส าเร็จดังกล่าว  และมีนโยบายส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่าง
เต็มที่ เช่น นโยบาย Free Parking และ Metro Bus Corridor (รถประจ าทางพิเศษ) เป็นต้น 
  ๓.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประสงค์ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
จ้างงานส าหรับข้าราชการ ความเสี่ยงในการท างานและสุขอนามัย ค่าตอบแทน แรงจูงใจ คุณภาพชีวิต และ
กระบวนการท างาน ในการนี้ ฝ่ายปอร์โตน าเสนอว่าเมืองไม่มีแพทย์หรือครูในสังกัดเหมือนกรุงเทพมหานคร (บุคคล
กรดังกล่าวสังกัดหน่วยงานของรัฐบาลกลาง) แต่เมืองมีต ารวจเทศบาล (Municipal Police) อยู่ใต้การก ากับของ
เมือง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของเมืองจะจ่ายร้อยละ ๑๑ เพ่ือเป็นบ าเหน็จบ านาญในอนาคต 
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๑๐. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
  ผู้แทนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้หารือกับฝ่ายโซลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
  1.  ส านักการแพทย์และส านักอนามัย ประสงค์ท่ีจะจัดโครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 
ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ประกอบด้วยการฝึกงานและฝึกอบรมด้านการบ าบัดรักษาและส่งกลับคืน
ผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงประสงค์ท่ีจะผลิต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ให้มากขึ้นและประสงค์ที่จะเรียนรู้แนวปฏิบัติจากกรุงโซล นอกจากนี้ ส านักอนามัยยัง
สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการสารสนเทศในการดูแลและอ านวยความสะดวกคนไข้ (Smart Health) อีก
ด้วย ส าหรับค่าใช้จ่ายในโครงการจะได้มีการหารือกันต่อไป ในการนี้ ฝ่ายโซลได้กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินโครงการและสามารถช่วยในการประสานงานในเรื่องนี้ได้ 
  ๒.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประสงค์ที่จะจัดโครงการฝึกอบรมเป็น
เวลา ๑๕ วัน ในกรุงโซลเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรของกรุงโซล และ e-government 
ในการนี้ ฝ่ายโซลได้ชี้แจงว่า องค์กร WeGo ได้จัดการฝึกอบรมด้าน e-government จึงเป็นช่องทางที่
กรุงเทพมหานครสามารถมีความร่วมมือได้ โดยมีระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน  
  ๓.  ส านักพัฒนาสังคม ประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand  
ในโอกาสกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในกรุงโซล และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายชุมชนและนโยบายบ้านเช่า
สาธารณะโดยฝ่ายโซลไม่มีข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าว 
 
๑๑.  มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  รัฐบาลมณฑลชานตงประสงค์ลงนามความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตรกับ
กรุงเทพมหานคร หลังจากที่ทั้งสองเมืองได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือฉันมิตร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเป็นจ านวนหลายครั้ง ซึ่งรัฐบาล
มณฑลชานตงได้ด าเนินกระบวนการภายในเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๑  
  รัฐบาลมณฑลชานตงเสนอให้มีการลงนามระหว่างหน่วยงานด้านการต่างประเทศของทั้งสองเมือง
เพ่ือท างานในฐานะกลไกความร่วมมือ (Cooperation Mechanism) ของเมือง โดยส านักงานการต่างประเทศของทั้ง
สองเมืองจะลงนามเพ่ือยืนยันฐานะการเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองเมืองในด้านต่าง ๆ 
เน้นย้ าถึงการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประชาชนต่อประชาชน โดยผลักดันประเด็นเรื่องการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชนในการประชุมระดับสูงต่าง ๆ และเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนคณะเดินทางในระดับผู้บริหารระหว่างกัน   
  ในการนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะจัดการเยือนระดับสูงเพ่ือหารือในประเด็น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเมือง และขอความร่วมมือจากรัฐบาลมณฑลชานตงในการแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงเพ่ือหารือในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งนครชานตงมีความยินดีในการต้อนรับคณะผู้แทน
กรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาดูงานด้านระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
government) และการยื่นเสียภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-revenue) นอกจากนี้ยังมีการเสนอทุนการศึกษาให้
ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นส าหรับผู้ที่สามารถพูดอ่านและเขียนภาษาจีนได้อีกด้วย 
 
๑๒. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล สนใจเรียนรู้เรื่องเมืองอัจฉริยะและการจัดการระบบดิจิทัลกับ
นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ได้ยกตัวอย่างการจัดการโครงการแบ่งปันจักรยาน “Shared Bike” ที่ใช้เทคโนโลยี
และแอปพลิเคชั่นในการด าเนินการ ซึ่งประชาชนสามารถยืมจักรยานสาธารณะได้โดยการสแกน QR Code ท าการ
ลงทะเบียนในระบบและสามารถยืมได้ในระยะเวลาสั้น รวมถึงการปรับปรุงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดย
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ในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น การท าทางเดินส าหรับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบการท าธุรกรรม
การเงินออนไลน์ (e-payment) 
  ในส่วนของส านักอนามัยซึ่งสนใจการด าเนินการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุนั้น ผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้กล่าว
ว่านครเซี่ยงไฮ้ให้ความสนใจและเล็งเห็นความส าคัญในการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุเช่นกันซึ่งมีทั้งองค์กรดูแล
ผู้สูงอายุที่เป็นของรัฐและที่ด าเนินการโดยบริษัทเอกชนซึ่งจะจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์
เพ่ือนบ้าน (Neighborhood Center) เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน ท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามาพบปะ
พูดคุยซึ่งกันและกัน 
            ส านักการคลัง สนใจประเด็นการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในนครเซี่ยงไฮ้ เช่น การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่าไม่มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่รกร้างเพราะเป็น
พ้ืนที่ของรัฐ มีแต่จะขอให้พ้ืนที่ของเอกชนส าหรับการให้บริการประชาชน และก าลังอยู่ในระหว่างการศึกษาระบบ
การบริหารจัดการจากต่างประเทศเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การจัดการพ้ืนที่จอดรถ โดยขอความร่วมมือ
จากบริษัทเอกชนให้สามารถจอดรถในช่วงเวลาท างานได้ เป็นต้น 
  ส านักผังเมือง ให้ความสนใจในเรื่องการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง การปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเมือง
ตามแผนการฟ้ืนฟูอาคารสถาปัตยกรรมแบบ “Shikumen” ของนครเซี่ยงไฮ้ 
 
๑๓.  เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  หน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่าง ๆ กับผู้แทนจาก
เมืองเซินเจิ้น อาทิ ส านักอนามัยสนใจประเด็น Smart Health โดยยกตัวอย่างการจัดการระบบสาธารณสุขใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งผู้แทนจาก
เมืองเซินเจิ้นกล่าวว่ายังไม่มีการท า Big Data แต่มีองค์กรชี่อ Hospital Management Center ซึ่งกรุงเทพมหานคร
สามารถส่งคณะไปเรียนรู้ระบบ Health Security และการจัดการงบประมาณที่ได้จากรัฐบาล การออกบัตรอัจฉริยะ 
Smart Card ที่บรรจุข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเพ่ือช่วยลดปัญหาในการลงทะเบียนผู้ป่วยและลดเวลาในการรักษาได้   
             ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา คณะผู้แทนจากเมืองเซินเจิ้นประสงค์จะมอบทุนการศึกษา โดย
แบ่งเป็น ทุนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองพ่ีเมืองน้องซึ่งตั้งอยู่ตาม
แนว “Belt and Road Initiatives” ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาแพทยศาสตร์ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย Shenzhen University และทุนการศึกษา “SUIS (Shenzhen Universiade 
International Scholarship)” ซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาภาษาจีน 
   ในการนี้ เมืองเซินเจิ้นประสงค์จะมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความเป็นเมืองสมัยใหม่ โดย
ผ่านทางสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อ “City Plus” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมือง อีกทั้งท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเมืองพ่ีเมืองน้องด้วยกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และ
การศึกษา และด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.cityplus.com 
 
๑๔.  จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  ผู้แทนจากจังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้เสนอกรอบความร่วมมือในอนาคตกับกรุงเทพมหานครในด้าน 
ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยส่งเสริมให้บริษัทเอกชนของไทยเข้าไปลงทุนให้มากขึ้น ๒. ด้าน
วัฒนธรรม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างหอสมุดของทั้งสองเมือง และจะประสานให้มีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันในด้านอ่ืน ๆ ระหว่างหอสมุดในทั้งสองเมืองด้วย ๓. ด้านการศึกษาและฝึกอบรม สนับสนุนส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเยาวชนซึ่งกันและกันในด้าน Digital Content และเทคโนโลยีสารสนเทศตามค าแนะน าของผู้แทน
จากส านักการศึกษา ๔. ด้านการท่องเที่ยว ประสานงานกับหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว
ระหว่างเมืองให้มากขึ้น รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการเพ่ิมเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองเว้ ทั้งนี้ ผู้แทนจาก
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จังหวัดเถื่อเทียนเว้เสนอให้มีการส่งผู้แทนระดับสูงเข้าเยี่ยมเยือนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันใน
อนาคต 
 
๑๕.  กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
  คณะผู้แทนจากกรุงอูลานบาตอร์ได้น าเสนอแผนการปฏิบัติงานที่โดดเด่น อาทิ แผนปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต หัวข้อ “โครงการแฮปปี้อูลานบาตอร์” โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชนท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ อาทิ ดูแลรักษาแม่น้ าล าธาร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง
หน้าร้อนของกรุงอูลานบาตอร์ เช่น การแต่งตัวแบบชาวมองโกล การขี่ม้า และเที่ยวชมทุ่งหญ้ากว้างไกล 
  ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงอูลานบาตอร์ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ อาทิ  
“โครงการอูลานบาตอร์ยามราตรี (Night Ulaanbaatar)” โดยส่งเสริมเผยแพร่เสน่ห์ของมองโกเลียผ่านการเยี่ยมชม
บ้านเมือง การแสดง อาหารและการใช้ชีวิตยามค่ าคืนของชาวมองโกเลียแก่นักท่องเที่ยว การจัดงานเผยแพร่
วัฒนธรรม “Ulaanbaatar Cultural Day” และงานแสดงศิลปะ ณ ประเทศต่าง ๆ อาทิ จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ เป็นต้น  
  กรุงอูลานบาตอร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ โดย
มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และเอกลักษณ์ของมองโกเลีย เช่น การเที่ยวชมกรุงอูลานบาตอร์ การเที่ยวชม
เมืองใกล้เคียงกรุงอูลานบาตอร์ การท าการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกัน  การท าอาหารพ้ืนเมืองของชาวมองโกล และ
การเข้าร่วมกิจกรรม Mini Nadam ซึ่งเป็นการจัดแข่งกีฬายิงธนู มวยปล้ า และขี่ม้าซึ่งเป็นกีฬาประจ าชาติของ
มองโกเลีย 
  ในการนี้ คณะผู้แทนจากกรุงอูลานบาตอร์มุ่งหวังที่จะให้มีการสานความสัมพันธ์กับ
กรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนในระดับสูง และการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกรุงอูลานบาตอร์สามารถเรียนรู้เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวได้จากประสบการณ์ของ
กรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครหวังว่าจะได้ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีนอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติที่กรุงอูลานบาตอร์
จัดขึ้นอีกด้วย เนื่องจากกรุงอูลานบาตอร์มีความท้าทายหลายประการอีกทั้งยังเป็นเมืองที่น่าสนใจในหลายประเด็น 
กรุงเทพมหานครจึงยินดีแสวงหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมบ้านพ่ีเมืองน้องและโอกาสในการสร้างความร่วมมือ
กับกรุงอูลานบาตอร์ในอนาคต 
 
๑๖.  นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
            ผู้แทนจากนครอู่ฮ่ันได้กล่าวถึงนโยบายในการก้าวสู่การเป็นเมืองที่มีพลวัต (Dynamic City)  
ของนครอู่ฮ่ันที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวิทยาศาสตร์ เพ่ือการเป็นเมืองที่เป็นมิตรและเหมาะสมต่อการศึกษามากที่สุด 
โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาอยู่อาศัยหลังจากส าเร็จการศึกษาและท าให้เป็นแหล่งรวมของผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันนครอู่ฮ่ันเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้าง
กว่า 10,000 โครงการในนครอู่ฮ่ัน ซึ่งนอกเหนือจากจะสร้างความเจริญให้กับเมืองแต่ก็ก่อปัญหารถติดและ
มลภาวะทางอากาศในเมืองเช่นกัน จากสภาพดังกล่าว ส านักการโยธาและส านักผังเมืองได้ให้ความสนใจในประเด็น
การบริหารจัดการผังเมืองของนครอู่ฮ่ัน เนื่องจากนครอู่ฮ่ันมีอัตราการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความต้องการ
พ้ืนที่ในการก่อสร้างเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ การบริหารจัดการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทในการ
ก าหนดขอบข่ายความเจริญในอนาคต ทั้งนี้ผู้แทนจากนครอู่ฮ่ันได้ใช้โอกาสนี้ในการเชิญผู้แทนและเจ้าหน้าที่เข้า
เยี่ยมดูงานในประเด็นการจัดการผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ ผู้แทนจากนครอู่ฮ่ันได้กล่าวว่า ในปี ๒๕๖๑ นครอู่ฮ่ันจะด าเนินกิจกรรมบ้านพ่ีเมืองน้อง 
อาท ิChina International Friendship City Conference ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กิจกรรม Wuhan 
Friendship City Cultural Summer Camp เทศกาล Wuhan International Yangtze River Crossing Festival 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 (เชิญนักว่ายน้ ามืออาชีพว่ายน้ าข้ามแม่น้ าแยงซี) และ Seminar for Officials from 
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Wuhan’s International Friendship Cities ในเดือนเมษายน 2561 อีกทั้งได้เสนอโครงการที่นครอู่ฮ่ันส่ง
เจ้าหน้าที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองไครช์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและนครอู่ฮ่ันและ
กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินโครงการแบบนี้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ นครอู่ฮ่ันได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการ
ยกระดับความสัมพันธ์จากเมืองฉันมิตร(Friendship City) ไปสู่การเป็นเมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) ซึ่งผู้แทน
ส านักงานการต่างประเทศได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องขอรับความเห็นจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนและอาจ
ใช้เวลาในการด าเนินการ 
 
การศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  คณะผู้แทนจากเมืองต่าง ๆ ได้ศึกษาเยี่ยมชมการด าเนินงานของโครงการความร่วมมือด้าน 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long-term Care (PLC) Project) ณ ชุมชนเก้าแสนเจ็ด  
เขตคันนายาว นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ อาทิ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร       
วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ลานคนเมือง และเยี่ยมชมร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราชตามนโยบายจัด
ระเบียบร้านอาหารริมทาง (Street Food Policy) ของกรุงเทพมหานคร  
 
 
 


