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	 เมื่อวันที่	๒	กันยายน	๒๕๕๖	สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย	เสด็จฯ	พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และพระราชวงศ์
ฝ่ายมาเลเซีย	 ไปยังห้องเจ้าพระยา	 โรงแรมแมนดาริน	 โอเรียลเต็ล	 เพื่อทรงร่วมในพิธีทูลเกล้าถวายกุญแจเมือง	 โดย
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคู่สมรส	 ประธานสภากรุงเทพมหานคร	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	 และคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร	เฝ้าฯ	รับเสด็จฯ	

 ในการนี้	 ม.ร.ว.	 สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กราบบังคมทูลถวายการต้อนรับในนาม
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร	 และได้ทูลเกล้าถวายกุญแจเมืองทองค�าสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งแสดงถึง
สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย	 รวมถึงความผูกพันระหว่างประชาชนของ
ทั้งสองประเทศที่มีต่อกันมาเป็นเวลานาน	 จากนั้น	 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทรงมีพระราชด�ารัสตอบขอบคุณ
กรงุเทพมหานครและปวงชนชาวไทยทีใ่ห้การต้อนรับอย่างอบอุน่ในการเสดจ็ฯ	 เยอืนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะพระราชอาคนัตกุะของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	 และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชนินีาถ	 เป็นครัง้ท่ี	 ๒

 Their Majesties the Yang di-Pertuan Agong and the Raja Permaisuri
Agong of Malaysia, accompanied by HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn
and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn arrived at Chaophraya 
Room, Mandarin Oriental Hotel; where Governor of Bangkok and 
spouse, Chairman of the Bangkok Metropolitan Council, Permanent 
Secretary for the BMA and BMA Executives waited for an audience, to 
participate in the Ceremony of Presenting the Key to the City on September 
2,	2013.	

กรุงเทพมหานครถวายกุญแจเมือง
แด่สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย

Bangkok Metropolitan Administration Presented Key to the City to
Their Majesties the King and the Queen of Malaysia

M.R.	Sukhumbhand	Paribatra,	Governor	of	Bangkok	delivered	a	welcoming	speech	to	Their	Majesties	to	the	
City	of	Bangkok	and	presented	the	Golden	Key	to	the	City	to	H.M.	Yang	di-Pertuan	Agong	of	Malaysia.	His	
Majesty graciously expressed his gratitude for the warm welcome that BMA and Thai people extended to him 
and	Malaysian	Royal	Family	upon	his	second	state	visit	to	Thailand.	
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	 InterNews	ฉบับปลายฝนต้นหนาว	มีข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมือง

ในต่างประเทศที่หลากหลาย	 กิจกรรมส�าคัญท่ีสุดในปีน้ี	 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่ง	 เนื่องจากปีนี้เป็นมีส�าคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ	 20	 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง

พี่เมืองน้องระหว่างทั้งสองเมือง	 ในช่วงปลายปี	 พ.ศ.	 2556	 นี้	 จะมีกิจกรรมส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ	 การจัดงานเทศกาล

วัฒนธรรมไทย	ณ	กรุงปักกิ่ง	ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	24	–	26	ตุลาคม	2556	นี้

เจ้าของ :
กองการต่างประเทศ	
ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร
173	ถนนดินสอ	แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200
กองบรรณาธิการ :
นงลกัษณ์	แต้มสวุรรณ,	ไกรสรณ์	ทพิยจันทร์,	
รุง่นภา	 ยลประสาน,	 จิราภรณ์	 ปึงประวตัิ
สุรีรัตน์	 นฤนิรนาท,	 พงศ์นรินทร์	 คงชู
ต่อยส	 เทพหัสดิน	 ณ	 อยุธยา,	 รสสุคนธ์
ชาติประเสริฐ,	 ลลิดา	 พุ่มแก้ว,	 พจนีย์
กาฬปักษ์	และวรีนชุ	เนาวศกัดิ์
พิมพ์ที่ :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์							
กรุงเทพมหานคร

Owner :
International	Affairs	Division,	Office	of	
the Permanent Secretary for the BMA
Editors :
Nongluck Tamsuwan, Kraisorn Tippayajun, 
Rungnapa Yolprasarn, Jiraporn  Pungprawat
,Sureerat Naruniranat, Phongnarin 
Khongchoo, Toryos Devahastin Na 
Ayudhaya, Rossucone Chartprasert, 
Lalida Pumkao, Phojanee Kalapak 
and Veeranuch  Naowasak
Website :
http://www.bangkok.go.th/iad

บ.ก.
บอกกล่าว
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กรุงเทพมหานครเตรียมสานสัมพันธ์
มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Bangkok prepares to establish 
cordial relationship
with Shandong Province,
People’s Republic of China
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ประธานทีป่รกึษาฯ เข้าร่วมประชมุองค์กร 
Global Design Cities Chairman of 
Advisor to the Governor of Bangkok
attended General Assembly of 
Global Design Cities Organization

สัมภาษณ์: ผู้แทนเยาวชนของกรุงเทพมหานครร่วม
การสัมมนาเยาวชนนานาชาติ เพื่อสันติภาพ
ในอนาคต ( IYCPF) ประจ� าป ี  พ.ศ. 2556
Interview : Pataravadee Theerawonkongsiri,
Bangkok Youth Representative of  the IYCPF2013
(International Youth Conference for Peace in the Future)

ตืน่ตาการแสดงกายกรรมปักก่ิง กระชบัความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพฯ – ปักกิ่ง ครบรอบ 20 ปี
Stunning Beijing Acrobatics: The Grand 
Celebration of 20th Anniversary
of sister City Relations between
Beijing and Bangkok

ห้องรับแขก กทม.
 BMA Drawing Room

กรุงเทพมหานครร่วมงานกวางโจวแฟร์ 
Bangkok Metropolitan Administration
joined Guangzhou Fair 2013
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กรุงเทพมหานครถวายกุญแจเมืองแด่สมเด็จพระราชาธิบดี
และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย

Bangkok Metropolitan Administration Presented Key to the City
to Their Majesties the King and the Queen of Malaysia

จากปก

กรุงเทพมหานครร่วมการประชุมสุดยอด
นายกเทศมนตรีเมืองท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง ตอนล่าง ครั้งที่ 2 
Bangkok Metropolitan Administration 
participated in 2nd Lower Mekong Tourism
Cities Mayor Summit
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กรุงเทพมหานครร่วมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรี

เมืองท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง ครั้งที่ 2 

 ม.ร.ว.	 สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 น�าคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีเมืองท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง	ครั้งที่	๒	 เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๖	
ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	นครโฮจิมินห์	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	โดยมี	ฯพณฯ	นาย	เลอ	ฮวง	ควน	ประธาน
กรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์	เป็นประธาน

	 ระหว่างการประชุมผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครว่า	ในช่วง	๕	ปีที่ผ่านมา	มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น	และมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนมากกว่า	๘๐	เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ	เมื่อไม่นานมาน้ี	กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจากการ
จัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยวจากหลายสถาบัน	 ได้แก่	 นิตยสาร	 Travel	&	 Leisure	บริษัท	MasterCard	และเว็บไซต์	
TripAdvisor	 รางวัลเหล่านี้นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงแก่กรุงเทพมหานคร	 และเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร	 รวมทั้ง
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่จะต้องช่วยกันรักษาไว้	และช่วยกันพัฒนาให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	

	 นอกจากนี	้ กรงุเทพมหานครยนิดทีีจ่ะได้ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่วระหว่างเมอืงในอาเซยีนให้มากขึน้	
โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีเมือง
ท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง	ครั้งที่	๓	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ด้วย	

	 M.R.	Sukhumbhand	Paribatra,	Governor	of	Bangkok,	led	a	delegation	
from Bangkok Metropolitan Administration to participate in 2nd Lower 
Mekong	Tourism	Cities	Mayor	Summit,	chaired	by	H.E.	Mr.	Lê	Hoàng	Quân,	
Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee on September 11, 2013 at
Intercontinental	Hotel,	Ho	Chi	Minh	City,	the	Socialist	Republic	of	Vietnam.

 During the Summit, Governor of Bangkok mentioned that the 
tourism	 industry	 in	Bangkok	 over	 the	past	 5	 years	was	dramatically	
developed and generated some 80 percent more income from tourists 
than	 last	year.	Recently,	Bangkok	was	awarded	as	 the	Best	Tourists	

Bangkok Metropolitan Administration Participated

in 2nd Lower Mekong Tourism Cities Mayor Summit 

Destination	by	some	renowned	organizations	such	as	Travel	&	Leisure	Magazine,	MasterCard	and	TripAdvisor	
website	which	considered	most	honored	for	Bangkok	people	to	maintain	and	to	further	promotion.

 Moreover, Governor of Bangkok expressed his pleasure to work with ASEAN tourism cities to continually 
develop tourism industry in the region by nominating Bangkok to be the host city for 3rd Lower Mekong Tourism 
Cities	Mayor	Summit	in	2014.
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กรุงเทพมหานครเตรียมสานสัมพันธ์มณฑลซานตง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 นางสาวอนุสรี	ทับสุวรรณ
เลขานกุารผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
พร้อมคณะผู้แทนจากสมาคมวฒันธรรม
และเศรษฐกจิไทย-จนี	 และคณะผูแ้ทน
จากภาคราชการ	ภาคการศึกษาและ
ภาคธรุกจิ	เข้าเยีย่มคารวะ	Mr.	Xia	Geng
รองผู ้ ว ่ าราชการมณฑลซานตง
หลงัจากนัน้	นางสาวอนสุร	ีทบัสวุรรณ
เลขานกุารผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

 Miss Anusree Tubsuwan, Chief of Staff to the Governor of Bangkok, accompanied by delegates 
from THAI-CHINESE CULTURE AND ECONOMY ASSOCIATION and representatives from public and private 
sectors	paid	a	courtesy	call	to	Mr.	Xia	Geng,	Vice	Governor	of	Shandong	on	7th	July	2013.		In	this	connection,	
Miss	Anusree	Tubsuwan	and	Mr.	Li	Rong,	Deputy	Director-General	of	Foreign	Affairs	Office,	signed	the	Letter	of	
Intent to establish friendly relationship between Bangkok Metropolitan Administration and Shandong Provincial 
People’s	Government.

และ	 Mr.	 Li	 Rong	 รองอธบิดกีรมวเิทศ	 สัมพันธ์มณฑลซานตง
ร่วมลงนามในหนงัสอืแสดงเจตจ�านงทีจ่ะสถาปนาความสัมพนัธ์
ฉันมิตรในโอกาสต่อไป	 เมื่อวันที่	 ๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 ณ	
โรงแรมซานตง	นครจี้หนาน	มณฑลซานตง
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ประธานที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมองค์กร

Global Design Cities  

Chairman of Advisor to Governor of Bangkok Attended 
General Assembly of Global Design Cities Organization

	 นายวลัลภ	 สวุรรณด	ี ประธานทีป่รกึษาของผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
เข้าร่วมการประชมุองค์กร	Global	Design	Cities	ณ	กรงุองัการา	สาธารณรฐัตรุกี
ระหว่างวนัที	่๒๕-๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๖	และได้น�าเสนอผลงานการปรบัปรงุพ้ืนท่ี
รกร้างย่านท่าเตยีนให้เป็นสวนสาธารณะรมิน�า้	 หรอืสวนนคราภริมย์	 ซึง่เป็นการ
พัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิดการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง	 ที่อาศัยความร่วมมือจาก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชนในพื้นที่	 ในการปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ของพื้นท่ีบริเวณกรมการค้าภายในเดิมให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะ	 และ
เปิดมุมมองพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาสู่พระบรมมหาราชวัง	 เป็นการส่งเสริม
ความส�าคัญของพื้นท่ีและความสง่างามของอาคารส่ิงก่อสร้างที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์โดยรอบด้วย

	 นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว	 ยังมีหน่วยงานอื่นๆ	 น�าเสนอโครงการ
ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการออกแบบพัฒนาเมืองต่อท่ีประชุม	 โครงการหนึ่ง
ที่น่าสนใจได้แก่	 โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยอาศัยการท�ากิจกรรม	 ไม่เน้นการ
ลงทนุทีต้่องใช้งบประมาณสงูเพือ่การก่อสร้างขนาดใหญ่	น�าเสนอโดย	นายเฟรด	 เคนท์
ประธานโครงการเพือ่การสร้างพืน้ทีส่าธารณะ	ของสหรฐัอเมรกิา	โดยยกตวัอย่าง
การปรบัปรงุพืน้ทีส่วนสาธารณะไบรอนัท์	ในมหานครนวิยอร์ก	ซึง่มกีารปรบัปรงุ
จากเดิมเป็นสถานที่ที่มีสถิติอาชญากรรมและคดีเกี่ยวกับยาเสพติดสูง	ให้เป็น
พืน้ทีส่ะอาดเหมาะแก่การท�ากจิกรรมยามว่างของประชาชน	 กลายเป็นสถานท่ี
มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของมหานครนิวยอร์ก

	 Mr.	Vallop	Suwandee,	Chairman	of	Advisor	 to	Governor	of	Bangkok	attended	General	Assembly	of	
Global	Design	Cities	Organization	(GDCO)	at	Ankara,	Republic	of	Turkey	during	August	25	–	31,	2013.	The	
Chairman presented the restoration of the empty space in Tha Tian area, on the bank of the Chao Phraya River 
to become Nakara Pirom Park, 
which is one of urban regeneration
project conducted by BMA in 
collaboration with public, private 
sectors and people residing in 
the	area.	

 Besides Bangkok, there 
are many interesting best practices 
in	 urban	 development	 projects.	
One of them is the urban regeneration 

presented	by	Mr.	Fred	Kent,	Project	for	Public	Spaces	for	the	United	States.	He	introduced	the	Place	Making	
Project	to	restore	the	existing	public	area	to	be	a	better	place	for	recreation	activities	by	activity-led	development.	
The example that was raised is the regeneration of Bryant Park which had been recorded as a crime-prone 
area	in	the	heart	of	New	York	City.	After	the	project	completed,	the	park	has	become	a	popular	venue	for	the	
people	in	the	city.	
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ตื่นตาการแสดงกายกรรมปักกิ่ง
กระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง ครบรอบ 20 ปี

	 เมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๖	นายอมร	กิจเชวงกุล	รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแสดงกายกรรมปักกิ่ง	 ซึ่ง
กรุงเทพมหานครร่วมกับเทศบาลกรุงปักกิ่งร่วมกันจัดการแสดงชุดพิเศษนี้เพื่อ
ให้ชาวกรงุเทพมหานครได้มโีอกาสได้ชืน่ชมการแสดงของคณะกายกรรมแห่งชาติ
จากสาธารณรัฐประชาชนจนี	หลายคนยงัคงประทับใจกบัความอลังการ	ตระการตา
ทั้งแสงสีเสียง	 และความสามารถอันน่าทึ่งของเหล่านักแสดงที่สร้างความตื่น
ตะลึงตลอดระยะเวลาการแสดงประมาณ	 ๒	 ชั่วโมง	 ท�าให้หลายคนกลับบ้าน
ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส	เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข	และเสียงหัวเราะ

	 การจัดแสดงกายกรรมปักกิ่งในปีน้ี	 เป็นกิจกรรมหน่ึงในการฉลอง
ครบรอบ	 ๒๐	 ปีความสมัพันธ์เมอืงพ่ีเมอืงน้องระหว่างกรงุเทพมหานครกบักรงุปักกิง่	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซ่ึงได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเมื่อ
วนัที	่ ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๓๖	 โดยมกีรอบความร่วมมอืการพฒันาเมอืงด้านต่าง	 ๆ	
ได้แก่	 ด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 การสาธารณสุข	 การก่อสร้าง	 และกิจการอื่น	 ๆ
ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารมหานคร	โดยทีผ่่านมาทัง้สองเมอืงได้ประสานการท�ากจิกรรม
ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาเมืองและกระชับความสัมพันธ์
ทั้งในระดับผู้บริหาร	และประชาชน	โดยมุ่งหมายประโยชน์ต่อสาธารณะ

	 กายกรรมนับเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ผู้แสดงต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างเข้มงวด	
เพื่อให้สามารถแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง	 แต่อ่อนช้อย	 งดงาม	 โดยค�านึง
ถึงความปลอดภัยของผู้แสดงเป็นส�าคัญ	 คณะกายกรรมท่ีเดินทางมาเปิด
การแสดงในกรุงเทพมหานครครั้งนี้	 เดินทางมาจากคณะกายกรรมแห่งชาติ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่งเป็นคณะกายกรรมท่ีดีท่ีสุดของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 เทศบาลกรุงปักกิ่งได้ตั้งใจมอบการแสดงสุดประทับใจน้ีเพื่อ
แสดงถึงมิตรภาพ	และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยกับคนจีนท่ีมีต่อกัน
มาเป็นเวลานาน	และจะด�ารงมั่นคงเช่นนี้ต่อไปในอนาคต	
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Stunning Beijing Acrobatics: The Grand

Celebration of 20th Anniversary of Sister City

Relations between Beijing and Bangkok
	 Mr.	Amorn	Kitchawengkul,	Deputy	Governor	of	Bangkok,	presided	
over the opening ceremony of the Beijing Acrobatic performance, one 
of the cooporation activities between Bangkok Metropolitan Administration 
and	Beijing	Municipality.	Bangkok	people	were	offered	a	great	opportunity	
to	see	spectacular	shows	from	the	China	National	Acrobatics	Troupe.	
Many of them are still impressed with wonderful artistic light and sound 
presentation	and,	definitely,	with	the	breathtaking	acrobatics	abilities	of	
the	Chinese	performers.

 The Acrobatic Performance of this year is one of the
activities to celebrate the 20th	anniversary	establishing	the	sister	–	city
relationship	between	Bangkok	and	Beijing.	Both	cities	entered	into	the	
Agreement	 on	 the	 Establishment	 of	 Sister	City	 Relations	 on	 26	May	
1993 to undertake exchanges and cooperation by various means in 
such	fields	of	society,	culture,	health,	construction	and	other	matters	
relating	to	the	city	administration.	

 Acrobatics is one of traditional Chinese performing arts form 
which	has	been	enjoying	a	long	history	and	a	world-wide	reputation.	The
acrobatics performance brought by the China National Acrobatics Troupe 
represents	the	highest	level	of	China’s	acrobatic		skills.	As	a	gift	dedicated	
to the 20th anniversary of the sister relationship, the performance not only
offered the audiences with the unforgettable memory, but it also
reiterates	the	lasting	relationship	between	Thai	and	Chinese	peoples.	
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ห้องรับแขก กทม. BMA Drawing Room

	 เมื่อวันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ม.ร.ว.	สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ให้การต้อนรับ
นาย	 Peter	 H.	 Brown	 ผู้อ�านวยการองค์กร	 BetterHouston	 และประธานสภาที่ปรึกษาด้านการค้าและการ
พัฒนาระหว่างประเทศของนายกเทศมนตรีนครฮุสตัน	 สหรัฐอเมริกา	 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนคร
ฮุสตันกับกรุงเทพมหานคร	 ในฐานะที่นครฮุสตันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและลงทุนที่ส�าคัญ	 และเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ของสหรัฐเมริกาและเม็กซิโก	

	 ม.ร.ว.	 สุ ขุมพันธุ ์ 	 บริพัตร	 ผู ้ว ่าราชการ
กรงุเทพมหานคร	ให้การต้อนรบั	H.E.	Mr.	Martti	Ahtisaari	
อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์	เนื่องในโอกาสเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	
Uniting	 for	 the	Future:	 Learning	 from	each	other’s	
experiences	เมื่อวันที่	๓	กันยายน	๒๕๕๖
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ห้องรับแขก กทม. BMA Drawing Room

	 Mr.	Li	Jun	ผูแ้ทนพเิศษจากเทศบาลนครหลูฮ่ัน่
และผู้อ�านวยการกองกิจกรรมเมืองพี่เมืองน้องของ
นครอู่ฮั่น	 เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ
วันที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครเข้าร่วมประชุม	Wuhan	 International	
Friendly	Cities	Summit	ซึง่จะจดัขึน้ระหว่างวันที	่๒๐-๒๒	
พฤศจิกายน	๒๕๕๖

	 เมือ่วนัที	่๑๒	กนัยายน	๒๕๕๖	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้อนุญาตให้	H.E.	Mr.	Rolf	Schulze	เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย	 เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออ�าลาเนื่องใน
โอกาสพ้นจากต�าแหน่งในประเทศไทย	 เอกอัครราชทูตฯ	 ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วม
การประชุม	“Green	Cities	-	Green	Industries	-The	2nd	Magdeburg	Conference	2013”	ซึ่งเป็นเวทีนานาชาติ
ที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องธุรกิจ	 วิทยาศาสตร์	 สังคมและ
วัฒนธรรม	 สิ่งแวดล้อม	 พลังงาน	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	
๒๕-๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ณ	ศาลาว่าการเมืองมักเดบูร์ก	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

	 Mr.	 Richard	 Haythornthwaite	 และเข้า
เย่ียมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่
๖	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 ในโอกาสเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานครเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาระบบการ
ช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์	(electronic	payments)	เพื่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
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	 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนครั้งสุดท้าย
ในปีงบประมาณนี	้กรงุเทพมหานครได้พจิารณาส่งเยาวชน
เข้าร่วมการสัมมนาเยาวชนนานาชาติเพ่ือสันติภาพ	ณ	
เมืองฮิโรชิมา	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	๕-๑๕	สิงหาคม	
๒๕๕๖	 โดยนางสาวภัทรวดี	 ธีระวงศ์คงสิริ	 ได้ท�าหน้าที่
เป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ	และ
ได้กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมไว้ดังนี้
	 ดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาส
ได้เข้าร่วมการสัมมนาเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพ
ในอนาคตประจ�าปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๓	 ทีเ่มอืงฮโิรชมิาในครัง้นี้
การสมัมนาในครัง้นีไ้ด้ส่งผลกระทบในทางบวกอย่างมากมาย
ต่อการด�ารงอยู่ของมวลมนุษย์และท�าให้ได้ตระหนักถึง
การสร้างสันติภาพให้บังเกิดข้ึนจากการด�าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มหนุ่ม-สาวเช่นพวกเราต่อสังคมโลก	
	 ตลอดช่วง	๑๐	วนัของการด�าเนนิกจิกรรมการสมัมนา
เยาวชนนานาชาตเิพือ่สนัตภิาพฯ	มนัช่างเป็นประสบการณ์
ที่มีค่าและยากจะลืมเลือน	ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	มากมาย
จากการสัมมนาในครั้งนี้	 เช่น	 ได้เพื่อนใหม่จากประเทศ
ญี่ปุ่น	จีน	รัสเซีย	เยอรมัน	และรัสเซีย	ได้เรียนรู้วัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนียม	 ภาษาที่แตกต่างกันไปของแต่ละเชื้อชาติ	
การได้ไปเย่ียมชมสถานที่ที่สวยงามเช่น	 วัดอิสึคุจิมะ	 ท่ี
เกาะมิยาจิมะ	 ที่ซึ่งพวกเราได้เรียนรู้วิธีการท�าขนม	 “โมมิ
จิมันจือ”	การท�าทัพพีตักข้าวไม้	“ชาโมจิ”	การเขียนอักษร
ญีปุ่น่ด้วยพูก่นั	และเล่นโกโตะ	ทีโ่รงเรยีนมธัยมปลายฟนูาอริิ

สัมภาษณ์: ผู้แทนเยาวชนของกรุงเทพมหานครร่วมการ

สัมมนาเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (IYCPF) 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖

	 นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสันติภาพร�าลึก	 รู้สึกประทับใจจากภาพผู้คนล้นหลามหลายเชื้อชาติ
ที่มารวมตัวกันอยู่ที่สวนสันติภาพร�าลึก	 และยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สันติภาพร�าลึกซึ่งจัดแสดงเรื่องราวภาพของ
ความสูญเสียและผลกระทบจากระเบิดปรมาณูท่ีท�าลายเมืองฮิโรชิมา	 ครอบครัวอุปถัมภ์ของดิฉันท้ังน่ารักและแสนดี
เป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งดิฉันอยากจะกล่าวว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
	 ท้ายสุด	 ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ส�าคัญและเชื่อว่าสันติภาพจะต้องเริ่มต้นจากพวกเราทุกคนและต้องด�าเนินการเดี๋ยวน้ี
เพื่อที่จะเห็นผลในอนาคตอันใกล้	 ในฐานะคนรุ่นใหม่	 ดิฉันขอร่วมแสดงพลังสันติภาพจากจิตวิญญาณแห่งฮิโรชิมา
สู่เพื่อนๆ	เมือง	และประเทศเพื่อความสันติสุขในโลกใบนี้
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 First of all, I would like to say that I was
delighted to participate in the International Youth 
Conference	for	Peace	in	the	Future,	Hiroshima	2013.	
This Conference provided me an opportunity to consider 
my living optimistically and also made me realize 
more on peace and how to contribute peace through 
young	 generation	 to	 the	 society	 and	 the	 world.	
 During these ten days with IYCPF, it was the 
great experience and priceless memories that I will 
never	forget.	I	have	learned	so	many	things	from	this	
Conference, for example, making new friends from 
Japan, China, Russia, Germany and Turkey as well 
as learned different languages and culture of other 
participants.	 Visitcol	 In	 addition,	 I	 beautiful	 places	
such as Itsukushima Shrine in Miyajima Island where 
we learned how to cook Mommiji Manju and decorated 
Shamoji	rice	spoon.	And	also	learned	about	calligraphy
of Japanese character and played Koto at Funairi 
High	School.
 Moreover, I had an opportunity to attend the 
Peace Memorial Ceremony and I was so impressed 
to see thousands of people gathering in Peace Memorial
Park.	I	also	visited	Peace	Memorial	Museum	which	
exhibits stories about atomic bombing in Hiroshima 
and	shows	how	severe	effect	of	atomic	bomb	was.	
I had a chance to spend time with host family which 
I	experienced	the	Japanese	lifestyle.	My	host	family	
is so nice and friendly, and I wanted to say that we 
had	a	wonderful	time	together.	
	 Last	but	not	least,	I	think	it	is	very	significant	
and I believe that peace must begin with each one 
of us and we should start to act now in order to see 
the	result	in	the	near	future.	As	a	young	generation,	
I will share the spirit of Hiroshima to my friends, city 
and	country	for	a	lasting	world	peace.

Interview : Pataravadee Theerawonkongsiri,
Bangkok Youth Representative of  the IYCPF2013 

(International Youth Conference for Peace in the Future), 
Hiroshima, (5-15 August,2013)
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กรุงเทพมหานครร่วมงานกวางโจวแฟร์ 

Bangkok Metropolitan Administration 

joined Guangzhou Fair 2013

ข้อเสนอแนะ	ติชม	InterNEWS
international.bangkok@gmail.com

ข้อเสนอดีๆพร้อมรับของที่ระลึกจากกองการต่างประเทศ

	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 พล.ต.อ.อัศวิน	
ขวญัเมอืง	 น�าคณะผูบ้รหิารและข้าราชการกรงุเทพมหานคร
เดินทางเข้าร่วมงาน	 Guangzhou	 Fair	 2013	 ซึ่งจัดขึ้น	
ณ	 ศูนย์การน�าเข้าและการส่งออกของจีน	 นครกวางโจว	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ระหว่างวันที่	๒๓-๒๖	สิงหาคม	
๒๕๕๖
	 กรงุเทพมหานครและนครกวางโจว	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องเมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๒		โดยมีกรอบ
ความร่วมมอืการพฒันาเมอืงด้านต่าง	ๆ	ทัง้นีน้ครกวางโจว
เป็นเมืองที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจการค้า	 การลงทุน
และการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของนครกวางโจวจัดว่ามีอัตราขยายตัวสูงเป็นอันดับ	 ๓	
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียว
และนักธุรกิจเดินทางเยือนนครกวางโจวเป็นจ�านวนมาก		
นครกวางโจวจัดงาน	 Guangzhou	 Fair	 เป็นประจ�าทุกปี
เพือ่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกจิจากมณฑลต่าง	 	ๆภายในประเทศ
และเมืองพี่เมืองน้องจากต่างประเทศได้จัดแสดงสินค้า
และประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์เมอืง		ในปีนีก้รงุเทพมหานคร
ได้น�าเสนอความภาคภูมิใจในรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดี
ที่สุด	 ปี	 ๒๐๑๓	 ซึ่งนับเป็นปีที่สี่	 ที่กรุงเทพมหานครได้รับ
รางวัลมาอย่างต่อเนื่อง	พร้อมกันนี้ยังได้น�าคณะนักแสดง
ไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย	

	 Pol.	Gen.	Aswin	Kwanmuang,	Deputy	Governor	
of Bangkok, together with the executives from Bangkok 
Metropolitan Administration attended Guangzhou 
Fair 2013 held at China Import Export Fair Complex, 
Guangzhou, People’s Republic of China during
23-26	August	2013.		
 Bangkok and Guangzhou established the sister- 
city relationship in November 2009 with the cooperation
framework	 in	 the	 fields	of	 city	development.	Guangzhou	
is one of the leading cities in economy, investment and 
tourism.	 Its	 economic	 growth	 ranks	 the	 third	 of	
People’s	 Republic	 of	 China.	 	 Guangzhou	 Fair	 is	
held every year to boost domestic and international
business	opportunities.		As	one	of	Guangzhou’s	sister
cities, Bangkok participated in Guangzhou fair every 
year.		This	year,	Bangkok	is	proud	to	present	Best	
City Award, for tourism which has been awarded for 
four	consecutive	years	from	2010	to	2013.	Bangkok
cultural show with graceful gestures and elegant 
movements presented natures, cultures and life 
styles	of	the	Thai.	
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