
ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเยือนกรุงเทพมหานคร
เพื่อกระชับความสัมพันธ์

Governor of Aichi Prefecture Strengthens 
Relations with BMA

	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 เวลา	 ๙.๐๐	 น.	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมคณะผูบ้รหิารและข้าราชการกรงุเทพมหานครให้การต้อนรบั	H.E.	Mr.	Hideaki	Ohmura	
ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ	 ประเทศญี่ปุ่น	 และคณะเจ้าหน้าท่ีจังหวัดไอจิและนักธุรกิจ
จากจงัหวดัไอจ	ิณ	ห้องอมรพมิาน	ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร	ในโอกาสเยอืนประเทศไทย
เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครและร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้าน
เศรษฐกจิกับหน่วยงานภาครัฐของไทย	ระหว่างวันที่	๙-๑๒	กันยายน	๒๕๕๗	

 On 11 September 2014 at 9.00 hours, the Governor of Bangkok, 
along with BMA executives and officials welcomed H.E. Mr. Hideaki Ohmura, 
the Governor of Aichi Prefecture, Japan, at the Amornbhimarn Room, 
the Bangkok City Hall, on the occasion of visiting Thailand to strengthen 
the relations between Aichi Prefecture and Bangkok and to promote the 

	 ในโอกาสนีผู้ว่้าราชการกรงุเทพมหานครยงัเป็นเจ้าภาพเลีย้งรบัรองอาหารกลางวนัผูว่้าราชการจงัหวดัไอจแิละคณะ	
ณ	ร้านอาหารสุภัทราริเวอร์เฮ้าส์	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	อีกด้วย

economic cooperation with Thai government sectors. 
The visit was from 9 to 20 September 2014.
 In addition, the Governor of Bangkok hosted 
a lunch reception for the Aichi delegation at Supatra 
River House, a fine dining restaurant with a scenic 
river view, located in Bangkok Noi District, Bangkok.
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บ.ก.
บอกกล่าว

	 อินเตอร์นิวส์ฉบบัสิน้ปีงบประมาณพทุธศกัราช	 ๒๕๕๗	 น�าขา่วสารกิจการด้านการตา่งประเทศของกรุงเทพมหานคร
มาสู่ท่านเช่นเคย	 ในฉบบันีย้งัคงต้อนรับเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานครท่ีเดินทางไปแลกเปลี่ยนและเข้าร่วมโครงการ
ค่ายเยาวชนนานาชาติกบัเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองท่ีมีความร่วมมือกบักรุงเทพมหานครกลบับ้านเกิดอย่างต่อเน่ือง
รวมทัง้ภารกิจด้านการตา่งประเทศทัง้ในกรุงเทพมหานครและตา่งประเทศของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	 สว่นข่าวเดน่
ประจ�าฉบบัคงหนีไมพ้่นการจดังานนิทรรศการของกรุงเทพมหานครในงาน	 “กวางโจวแฟร์”	 ณ	 นครกวางโจว	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ซึง่ได้รับความสนใจจากชาวจีนและชาวตา่งชาตอิยา่งล้นหลาม	 นอกจากนี	้ “รู้เฟ่ืองเร่ืองอินเตอร์”	 ขอน�า
เสนอความรู้เก่ียวกบั	 “ผ้าเช็ดปาก”	 บนโต๊ะอาหารอีกด้วยครับ	 หากทา่นใดมีข้อสงสยัหรือข้อตชิม	 สามารถสง่อีเมลมาท่ี	
international.bangkok@gmail.com	ครับ

เจ้าของ :
กองการตา่งประเทศ	
ส�านกัปลดักรุงเทพมหานคร
173	ถนนดินสอ	แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200
กองบรรณาธิการ :
นงลกัษณ์	แต้มสวุรรณ,	ไกรสรณ์	ทิพยจนัทร์,	
รุ่งนภา	ยลประสาน,	จิราภรณ์	ปึงประวตั,ิ
สรีุรัตน์	 นฤนิรนาท,	 พงศ์นรินทร์	 คงช,ู
รสสคุนธ์	 ชาติประเสริฐ,	 ลลิดา	 พุ่มแก้ว, 
พจนีย์	 กาฬปักษ์,	 วีรนุช	 เนาวศักดิ์ ,
ฐิติกร	 เหลืองอิงคสตุ,	 ณชนน	 หาญวงศ์	
และเศาจ์วฬส	แพรวพรายกลุ
พมิพ์ที ่:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์							
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,
Rossucone Chartprasert, Lalida Pumkao, 
Phojanee Kalapak, Veeranuch  Naowasak,
Thitikorn Luongingkasut, Nachanon Hanwong,
and Saowarose Praewpraikul
Website :
http://www.bangkok.go.th/iad
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รผว. กทม. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเบาบับ
เนื่องในวันเมนเดลาสากล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ
เยือนกรุงเทพมหานคร

รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลองอาน
เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายอมร กิจเชวงกุล)

       คณะข้าราชการ
                จากสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียศึกษาดูงาน
ณ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเยาวชน
นานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคตประจ�าปี 2557

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ Jakarta International 
Youth Program 2014

รู้เฟื่อง เรื่องอินเตอร์
ผ้าเช็ดปาก กับ มารยาทบนโต๊ะอาหาร

กรุงเทพฯ ร่วมงานกวางโจวแฟร์ ประจ�าปี ๒๕๕๗
ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
สานสัมพันธ์ ๕ ปี ความร่วมมือกรุงเทพฯ – กวางโจว

  เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์
  ฝึกปฏิบัติงานที่กองการ
  ต่างประเทศ

  กรุงเทพมหานคร
  เข้าร่วมโครงการ 10th

Shanghai International Youth
Interactive Friendship Camp 2014

  โครงการค่ายเยาวชน  
  Daegu International 
Youth Camp ประจ�าปี 2557 โครงการ Busan Future Leader Camp    

มีอะไรในเล่ม
Contents

รผว. กทม. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเบาบับ
เนื่องในวันแมนเดลาสากล

Deputy Governor Plants Baobab 
Tree in Nelson Mandela Day

โดยท่ีประชมุสมชัชาทัว่ไปแหง่องค์การสหประชาชาตไิด้มีมตใิห้วนัคล้ายวนัเกิดของนายเนลสนั	 แมนเดลา	 อดีตประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นวนั	“แมนเดลาสากล”	เพ่ือเชิดชเูกียรตแิละร�าลกึถงึการอทิุศตนเพ่ือสทิธิมนษุยชนมากวา่	๖๗	ปี
	 นอกจากนี	้ ท่ีปรึกษาของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร	 (นายปกศกัดิ	์ นิลอบุล)	 ผู้อ�านวยการส�านกังานสวนสาธารณะ
ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ	ผู้บริหาร	คณาจารย์	และนักเรียนจากโรงเรียนสวนลุมพินี	 รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีจาก
เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และกองการตา่งประเทศ	ยงัได้เข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่วอีกด้วย

 Joining the event are Advisory to Governor of Bangkok 
(Mr.	Poksak	Nilubon),	Director	of	Public	Parks	Office,	Director	of	
International Affairs Division, Executive, teachers, and students from 
Suan Lumphini School, as well as the staff from International Affairs 
Division and South African Embassy.

								รองผู้วา่ราชการ	กรุงเทพมหานคร
(นางผสุดี	 ตามไท)	 และ	 H.E.	 Miss
Robina	Patricia	Marks	เอกอคัรราชทตู
วสิามญัผู้มีอ�านาจเตม็แหง่สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้	 ร่วมกันปลูกต้นเบาบบั
(Baobab)	 ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าถ่ิน
ของทวีปแอฟริกาและถือเป็นสญัลกัษณ์
แหง่ชีวติ	เม่ือวนัศกุร์ท่ี	๑๘	กรกฎาคม
๒๕๕๗	ณ	สวนลมุพินี	เพ่ือเฉลมิฉลอง
วนัแมนเดลาสากล	(United	Nations	
International	Nelson	Mandela	Day)

 Mrs. Pusadee Tamthai, Deputy Governor of Bangkok, and H.E. Miss Robina Patricia Marks, South 
African Ambassador to Thailand planted a Baobab tree on 18 July 2014 at Lumphini Park. Baobab is Africa’s 
local	tree	believed	to	be	a	symbol	of	 life	and	positivity.	It	was	planted	on	the	United	Nations	International	
Nelson Mandela Day to honor and commemorate the late President Nelson Mandela for his 67 years of his 
devotion for human rights.
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รองประธานคณะกรรมการประชาชนจงัหวัดลองอาน
เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายอมร กิจเชวงกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ
เยือนกรุงเทพมหานคร

กทม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
Asian-Pacific City Summit เดือนธันวาคม 2557

BMA Welcomes Deputy Governor of Fukuoka Prefecture

Vice Chairman of Long An’s People’s 
Committee Pays Courtesy Call on Deputy 
Governor of Bangkok

	 นายเจ่ิน	ห	ู เฟือก	รองประธานคณะกรรมการประชาชนจงัหวดัลองอาน	
พร้อมคณะผู้บริหารจงัหวดัของเวียดนามตอนใต้	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจาก
สถานกงสลุใหญ่	ณ	นครโฮจิมินห์	และคณะสือ่มวลชนไทย	รวมจ�านวน	๒๔	คน	
เข้าเย่ียมคารวะรองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร	 (นายอมร	 กิจเชวงกลุ)	 เม่ือ
วนัท่ี	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๗	เวลา	๙.๐๐	น.	ณ	ห้องอมรพิมาน	เพ่ือหารือเร่ือง
การส่งเสริมศกัยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในโอกาสเดินทางเยือน

	 ท่ีปรึกษาของผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 (นายปกศกัดิ์	 นิลอุบล)	
ให้การรับรอง	 Mr.	 Seitaro	 Hattori	 รองผู้ ว่าราชการจังหวดัฟูกูโอกะ	 และ	
Mr.	 Kunio	 Kaji	 ประธานสภาจงัหวดัฟกูโูอกะ	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 สนามบนิ
สวุรรณภมิู	 ในวนัท่ี	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 เวลา	 ๑๔.๕๕	 น.	 ในโอกาสท่ีน�า
คณะผู้บริหารมาเยือนกรุงเทพมหานครเพ่ือร่วมงาน	 “Cool	 Japan	 Fukuoka”	
ณ	 ท�าเนียบเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่ น	 ซึ่งเป็นงานท่ีผู้ ว่าราชการจังหวดัฟูกูโอกะ
และสถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ�าประเทศไทยพร้อมด้วยบริษัทผู้ประกอบ
การญ่ีปุ่ นร่วมกนัจดัขึน้เพ่ือแนะน�าของดีของจงัหวดั	 ฟกูโูอกะ	 อาทิ	 เหล้าสาเก	
กิจกรรมทอ่งเท่ียว	แฟชัน่	การ์ตนู	เกม	ฯลฯ	ให้กบัคนไทยได้รู้จกัมากย่ิงขึน้

 On 18 July 2014, 14.55 hours, Mr. Poksak Nilubon, Advisory to Governor of Bangkok, welcomed 
Mr.	Seitaro	Hattori,	Vice	Governor	of	Fukuoka	Prefecture,	and	Mr.	Kunio	Kaji,	Chairman	of	Fukuoka	Prefectural	
Assembly,	at	 the	VIP	room	of	the	Suvarnabhumi	Airport	on	the	occasion	of	 joining	the	event	“Cool	Japan	
Fukuoka”	at	 the	Japanese	Ambassador’s	Residence.	The	event	was	organized	by	 the	Governor	of	Fukuoka	
Prefecture and the Embassy of Japan in Thailand together with Japanese entrepreneurs to introduce 
Fukuoka’s	best	products	and	services,	such	as	sake,	tourism,	fashion,	manga,	game,	etc.	to	Thai	people.

	 จากการท่ีกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความส�าคญัของการประสานความร่วมมือกบัเมืองต่างๆ	 ในภมิูภาค
เอเชียแปซฟิิก	จงึได้ก�าหนดจดัการประชมุระดบัปฏิบตักิาร	The	10th Working Level Conference for the Asian-Pacific City 
Summit	 ระหวา่งวนัท่ี	๑๖-๑๙	ธนัวาคม	๒๕๕๗	ภายใต้หวัข้อ	Balanced	Life	 and	Sustainable	Living	การประชมุ
ในครัง้นี	้ 	จึงเป็นโอกาสอนัดีอย่างย่ิง	 ท่ีจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือภายใต้กรอบของสมาชิก	
Asian-Pacific	 City	 Summit	 (APCS)	 อีกทัง้จะเป็นเวทีระดบัภมิูภาคในการพบปะท่ีผู้บริหารในระดบัผู้อ�านวยการและ
หวัหน้าส�านกังานของเมืองจ�านวน	๓๐	เมืองทัว่เอเชียและแปซฟิิก	
	 กรุงเทพมหานครมีแนวคิดท่ีจะให้การประชมุสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนควบคู่
ไปกบัการส่งเสริมสมรรถภาพทางการประชาสมัพนัธ์นโยบายของเมือง	 จึงได้ก�าหนดหวัข้อการประชมุ	 (Theme)	 คือ	
Balanced	Life	and	Sustainable	Living	โดยผู้ เข้าร่วมประชมุจะสามารถร่วมกนัถกปัญหา	แบง่ปันประสบการณ์	และ
เรียนรู้ระหวา่งกนัในหวัข้อยอ่ย	(Sub-themes)	คือ	๑.	การเตรียมตวัของเมืองเพ่ือเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย	ุและ	๒.	การได้รับ
บริการสาธารณะของประชาชนทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมกนั	
	 นอกจากนี	้ ผู้แทนเมืองสมาชิก	 APCS	 จะได้มีโอกาสในการศกึษาดงูานเก่ียวกบัการบริหารจดัการศนูย์บริการ
สาธารณสขุ	 ๔๘	 เขตหนองแขม	 ซึง่เป็นศนูย์บริการสาธารณสขุโครงการน�าร่องแหง่แรกท่ีด�าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บริการ
ผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร	พร้อมกับการเย่ียมชมชุมชนต้นแบบด้านการรองรับสงัคมผู้สูงอายุ	หรือ
ชมุชนสงวนค�า	 เขตหนองแขม	 ซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางวา่สามารถตอบสนองทกุความต้องการของผู้สงูอายตุามกรอบ	
Millennium	Development	Goal	ของสหประชาชาติ			
	 ในฐานะเจ้าภาพจดัการประชุม	กรุงเทพมหานครมีความเช่ือมัน่ว่าผู้ เข้าร่วมประชุมในครัง้นีทุ้กท่านจะได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดีและมีคณุคา่จากการประชมุ	 และจะเป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีท�าให้กรุงเทพมหานครเป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึน้
ในเวทีระดบัโลก	

 At 9.30 hours, 23 July 2014, Mr. Tran Huu Phuoc, Vice Chairman of 
Long An’s People’s Committee, together with management from provinces 

ประเทศไทยตามโครงการน�าคณะผู้บริหารจงัหวดัของเวียดนามตอนใต้เยือนประเทศไทยโดยใช้เส้นทางแนวเศรษฐกิจ
ตอนใต้	(Southern	Economic	Corridor	-	SEC)	ระหวา่งวนัท่ี	๑๙-๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗
 ในโอกาสนี	้ ท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้หารือถึงการสถาปนาความสมัพนัธ์เมืองมิตรภาพ	
(Friendly	 Relations)	 ระหวา่งกรุงเทพมหานครและนครโฮจิมินห์	 และยงัได้เรียนเชิญรองประธานฯ	 และคณะเข้าร่วม
การประชมุสดุยอดผู้วา่การเมืองทอ่งเท่ียวในอนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง	(Lower	Mekong	Tourism	City	Mayors’	Summit)	
ครัง้ท่ี	๓	ท่ีกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพ	ระหวา่งวนัท่ี	๕-๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

in southern Vietnam, Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City’s officials and staff, as well as local 
press members, paid a courtesy call on Mr. Amorn Kitchawengkul, Deputy Governor of Bangkok to discuss 
about increasing economic and tourism potential, on the occasion of visiting Thailand through the Southern 
Economic	Corridor	(SEC)	route	for	the	period	of	19	-	24	July	2014.	
 In this regard, Mr. Poksak Nilubon, the Advisory to Governor of Bangkok, who was also present at 
the	courtesy	call,	said	that	the	BMA	gladly	initiate	the	“Friendly	Relations”	between	Ho	Chi	Minh	City	and	
Bangkok. He also invited the Vice Chairman to 3rd Lower Mekong Tourism City Mayors’ Summit, which will 
be hosted by the BMA during 
5 – 6 November 2014.
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	 ผู้ตรวจราชการสงู	 นางเสาวภาคย์	 กระจา่งยทุธ	 ให้การต้อนรับ
Ms.	Sri	Hadiati	Wara	Kustriani,	Deputy	of	Policy	Studies	จากสถาบนั	
National	 Institute	 of	 Public	 Administration	 (NIPA)	 สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย	 และคณะข้าราชการระดบัสงูของรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถ่ิน	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ท่ีมาศกึษาดงูานด้านการบริหารจดัการ
เมืองของกรุงเทพมหานคร	ในวนัท่ี	๒๑	สงิหาคม	๒๕๕๗

	 ในวนัศกุร์	 ท่ี	 ๒๒	 สงิหาคม	๒๕๕๗	 ท่ีผา่นมา	 กรุงเทพมหานคร	 โดย
นางสาวนงลกัษณ์	 	 เเต้มสุวรรณ	 ผู้ อ�านวยการกองการต่างประเทศ	 เเละ
นายพีระพงศ์	 ศิริเกษม	 ผู้ อ�านวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ให้เกียรติ
ต้อนรับ	Prof.	Dr.	Santria	Bangsawan	คณบดี	คณะอาจารย์และคณะนกัศกึษา
จากมหาวิทยาลยั	 The	 Magister	 Management	 University	 of	 Lampung
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย	ทัง้หมดจ�านวน	๔๙	คน	เพ่ือเข้ารับฟังการบรรยายจาก
ผู้อ�านวยการกองสารสนเทศภมิูศาสตร์	 เร่ืองการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม	 ณ	 ห้องประชมุสภากรุงเทพมหานคร	 ๕-๖	 ทัง้นี	้ ในช่วงท้าย
ของการบรรยาย	 ได้มีการเปิดโอกาสให้ซกัถามเก่ียวกับการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร	ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์เเละคณะนักศึกษา
จากมหาวิทยาลยั	 The	 Magister	 Management	 University	 of	 Lampung	
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นอยา่งย่ิง

	 เมื่อวันที่	๕-๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
จัดการสัมมนาเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต	 (International	
Youth	Conference	for	Peace	in	the	Future)	ประจ�าปี	๒๕๕๗	ณ	หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 เพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู
ที่เมืองฮิโรชิมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๒	เมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	
ที่น�าความสูญเสียครั้งใหญ่มาสู่โลก	จึงมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ	 ได้เข้าใจถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม	เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดแก่มนุษยชาติ
	 การสัมมนาครั้งนี้	มีเยาวชนจากเมืองต่าง	ๆ	 เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน
๗๒	 คน	 จาก	 ๗	 เมือง	 ได้แก่	 เมืองฮิโรชิมา	 ประเทศญี่ปุ่น	 เมืองวอลโกกราด	
สหพันธรัฐรัสเซีย	นครฉงชิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมืองอิซเมียร์		สาธารณรัฐ
ตุรกี	กรุงพนมเปญ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	เมืองฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม	และกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพ

 The BMA Hosted the 2014 International Youth Conference for 
Peace	in	the	Future	during	5	–	10	August	2014	at	the	Bangkok	Art	&	
Culture Centre to commemorate the atomic bombing in Hiroshima on 2 
August 1945, in the World War II, which brought about the unprecedented 
damage to our world. In order to bring forth the peace among mankind, the 
conference was for the youths to promote the exchange of knowledge 
and experiences and understand the difference of cultures.
 In this year’s conference, there are 72 participants from seven 
cities,	 including	Hiroshima	 (Japan),	Volgograd	 (Russian	Federation),
Chongqing	 (People’s	Republic	of	China),	 Izmir	 (Republic	of	Turkey),
Phnom	 Penh	 (Kingdom	 of	 Cambodia),	 Hanoi	 (Socialist	 Republic	 of	
Vietnam)	and	Bangkok	as	the	host	city.

 Recently, Ms. Nongluck Tamsuwan, Director of International Affairs Division and Mr. Pirapong
Sirikasem, Director of Geographical Information Division, welcomed a delelegation of The Magister 
Management	University	of	Lampung	 from	 Indonesia	 for	 field	study	on	“Bangkok	Metropolitan	Administration	
(ฺBMA)	Management”	on	August	22,	2014.	In	this	regard,	Mr.Pirapong	Sirikasem,	Director	of	Geographical	
Information Division, has conferred on giving a brief presentation of BMA Management to the delegation. The 
presentation ambiance has much been interesting to the delegation.

 Mrs. Saowapak Krajangyooth Inspector, Higher Level, 
welcomed Ms. Sri Hadiati Wara Kustriani, Deputy of Policy Studies 
of National Institute of Public Administration of the Republic of 
Indonesia	 (NIPA)	 and	 29	 officials	 at	 the	 second	 highest	 rank	
of management level of both central and local governments of 
Indonesia who took the study visit the Bangkok Metropolitan 
Administration	 (BMA)	 to	 have	 comparative	 study	 on	 the	
administration of the BMA on 21 August 2014 at 11:00 hours.

คณะข้าราชการจากสาธารณรฐัอินโดนเีซยี
ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

NIPA and Indonesian Government
Officials Pay Study Visit to BMA

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัย The Magister Management 
University of Lampung สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีรบัฟังการ
บรรยาย “การบริหารงานของกรุงเทพมหานครในภาพรวม”

The Magister Management University of Lampung 
Delegation take field study on BMA Management

กรงุเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจดัการสมัมนา
เยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต

ประจ�าปี 2557

BMA Hosts 2014 International Youth 
Conference for Peace in the Future

6 7



กรงุเทพฯ ร่วมงานกวางโจวแฟร์ ประจ�าปี ๒๕๕๗
ณ นครกวางโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี

สานสมัพนัธ์ ๕ ปี ความร่วมมอืกรงุเทพฯ – กวางโจว

Bangkok participates
in Guangzhou Fair 2014 
at Guangzhou, People’s Republic of China 

to commemorate 5th anniversary of 

Bangkok – Guangzhou cooperation

	 เม่ือวนัท่ี	๒๒	สงิหาคม	๒๕๕๗		นายปกศกัดิ	์นิลอบุล	
ท่ีปรึกษาของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร	น�าคณะข้าราชการ
และนกัแสดงเผยแพร่วฒันธรรม	 จากกรุงเทพมหานคร
เดนิทางเข้าร่วมงานกวางโจวแฟร์	ซึง่จดัขึน้	ณ	ศนูย์การน�าเข้า
และการส่งออกของจีน	 งานดงักล่าวมีขึน้ระหว่างวนัท่ี
๒๒-๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ศกัยภาพด้านการทอ่งเท่ียวและวฒันธรรมไทย	
รวมทัง้เป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งกรุงเทพมหานคร
และนครกวางโจวท่ีด�าเนินมาเป็นเวลา	๕	ปี	ในปีนี	้
	 ในการนี	้ นายปกศกัดิ	์ นิลอบุล	 ได้เข้าเย่ียมคารวะ	
นายเฉิน	 เจีย้นหวั	 นายกเทศมนตรีนครกวางโจว	 และ
ได้น�าชมบูธประชาสัมพันธ์เมืองของกรุงเทพมหานคร	
และยงัได้เชิญผู้แทนนครกวางโจวร่วมร�าวงกับนกัแสดง
เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของกรุงเทพมหานคร	 ทา่มกลาง
บรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่น
ระหว่างชาวไทย	 และชาวจีน	 โดยตลอดระยะเวลาของ
การออกบธูประชาสมัพนัธ์ของกรุงเทพมหานครนัน้	มีชาวจีน
ทัง้ท่ีอาศยัอยู่ในนครกวางโจวและเมืองใกล้เคียงให้ความ
สนใจเข้าชมและร่วมท�ากิจกรรมภายในบธูนบัพนัคน

 On 22 August 2014, Mr. Poksak Nilubol, Advisor 
to the Governor of Bangkok led an official delegation 
and Thai traditional performers from Bangkok to 
participate	in	Guangzhou	Fair	2014	which	was	held	
at	China	Import	and	Export	Fair	Complex).	The	fair	
lasted for 4 days, during 22 – 25 August 2014. The 
main objective of Bangkok delegation is to promote 
Bangkok tourism and Thai cultural performance as 
well as to strengthen the cordial relations between 
Bangkok	 and	 Guangzhou	 in	 order	 to	 commemorate	
5th anniversary of their sister city agreement. 
 In this occasion, Mr. Poksak paid a courtesy 
call	 on	H.E.	Mr.	Chen	Jianhua,	Mayor	of	Guangzhou	
and led him to visit the promotional booth of Bangkok 
Metropolitan Administration. Besides, he also invited 
representatives	 of	 Guangzhou	 Municipality	 to	 join	
the performers in group dancing to reflect the close 
ties between Thai and Chinese peoples. During 
the fair, Bangkok booth was visited by a thousand
of	Chinese	people	from	either	Guangzhou	or	its	vicinity	
areas. Many of them participated in various activities 
at the booth as well.  
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	 หลายท่านอาจเคยใช้บรกิารร้านอาหารหร	ู ๆ	หรอืเคยร่วมงานเลีย้งอาหารเยน็แบบตะวนัตกแล้วเกดิความสงสยัว่า	
ผ้าผืนใหญ่ที่พับไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามที่วางอยู่ตรงหน้าเรานี้คืออะไร	ควรใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักมารยาท
บนโต๊ะอาหารแบบสากลนิยม	 หลายท่านอาจเหลียวซ้ายแลขวาแล้วปฏิบัติตามคนรอบข้าง	 แต่แท้จริงแล้วมีวิธีการใช้
ที่ถูกต้องอย่างไร	เรามาดูกันครับ

ผ้าเช็ดปาก
กับ มารยาทบนโต๊ะอาหาร

 การใช้ผ้าเชด็ปาก	 หลงัจากนัง่ประจ�าโต๊ะในงานเลีย้ง
แล้วให้สงัเกตท่านประธานในงานเป็นล�าดบัแรก	เราควรรอ
ให้ประธานหยิบผ้าเช็ดปากของท่านเสียก่อน	 แขกผู้ร่วม
งานจึงเริ่มหยิบใช้ผ้าเช็ดปากได้	 แต่หากงานเลี้ยงน้ันๆ	
ไม่มีประธาน	ให้รอจนกระทั่งเพื่อนร่วมโต๊ะประมาณ	๒	–	
๓	คน	นั่งลงให้เรียบร้อยเสียก่อน	ทั้งนี้	 หากเป็นงานเลี้ยง
อาหารแบบบุฟเฟต์	 ให้ใช้ผ้าเช็ดปากก่อนเริ่มรับประทาน
อาหารเมือ่ตกัอาหารเรยีบร้อยแล้วเท่านัน้	 หรอืในบางกรณี
หากบริกรเห็นว่าท่านยังไม่ได้เริ่มท�าสิ่งใดกับผ้าเช็ดปาก
ตรงหน้า	 เมื่อใกล้เวลาเสิร์ฟอาหารจานแรกแล้ว	 เขาหรือ
เธอจะเข้ามาจัดการวางผ้าเช็ดปากบนตักของท่านให้
เสร็จสรรพ

	 โปรดระวัง	 ขณะหยิบใช้ผ้าเช็ดปากอย่าสะบัดผ้า
เป็นอนัขาด	 ให้คลีห่รอืกางผ้าเชด็ปากทีพ่บัไว้ออกอย่างช้าๆ	
แล้วดูขนาดของผ้าเช็ดปาก	หากเป็นผ้าขนาดเล็กสามารถ
วางบนตักได้เลย	 แต่หากมีขนาดใหญ่ให้พับครึ่งเป็นรูป
สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม	 แล้ววางบนตักโดยหันชายผ้า
เข้าหาตวั	(ดงัภาพ)	และใช้ผ้าแผ่นบนด้านในยกขึน้ซบัปาก
เบาๆ	 (ห้ามเช็ดปากเด็ดขาด)	 ระหว่างรับประทานอาหาร	
คนข้างๆ	 จึงจะไม่สังเกตเห็นรอยเปื้อน	 และควรซับปาก
ก่อนดื่มเครื่องดื่มจากแก้วเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดคราบ
อาหารหรือรอยลิปสติกประทับลงบนแก้ว	

	 หากต้องลุกจากที่นั่ง	ให้รวบผ้าเช็ดปากหลวม	ๆ
แล้ววางไว้ที่เก้าอี้	 (อย่าวางพาดบนพนักพิง)	 หากเสร็จ
สิ้นงานเลี้ยงแล้ว	 ให้รวบแล้ววางไว้ทางด้านซ้ายของจาน
อาหาร	 ก่อนลุกจากที่นั่ง	 ควรระวังอย่ารวบผ้าเช็ดปาก
บนโต๊ะในลักษณะนี้ในขณะที่แขกท่านอื่นยังรับประทาน
อาหารอยู่	 และควรสังเกตเจ้าภาพให้ดี	 หากท่านรวบผ้า
เช็ดปากแล้ววางบนโต๊ะเมื่อใด	จะเป็นการส่งสัญญาณว่า
อาหารมื้อนั้นได้สิ้นสุดแล้ว

ที่มา
-	หนังสือ	คู่มือการปฏิบัติงานพิธีการทูต	ของกรมพิธีการทูต	กระทรวงการต่างประเทศ	
-	http://whatscookingamerica.net/EllenEaston/Napkins-History.htm
-	http://www.etiquettescholar.com/dining_etiquette/table_manners_2.html
-	http://www.misslemon.eu/?p=906
-	http://www.professionalimagedress.com/dining-etiquette-seminars-napkin.htm
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เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ฝึกปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ 10th 
Shanghai International Youth
Interactive Friendship Camp 2014	 เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร

ซึง่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ของกรุงเทพมหานคร	
จ�านวน	 ๗๖	 คน	 ผลดัเปลี่ยนกนัมาฝึกทกัษะการปฏิบตัิ
งานด้านการตา่งประเทศ	 ณ	 กองการตา่งประเทศ	 เป็น
ระยะเวลา	 ๕	 วนัท�าการ	 โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี	 ๓	 มีนาคม	
ถึง	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๗	หวัข้อหลกัท่ีเครือข่ายฯ		ได้ฝึก

ปฏิบตั	ิ ได้แก่	 การออกหนงัสือรับรองเงินเดือนภาษาองักฤษ,	 รูปแบบการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษ,	 การเขียน
ประวตัสิ่วนตวัภาษาองักฤษ,	 การน�าเสนอข้อมูลของหน่วยงานโดย	 PowerPoint,	 ขัน้ตอนต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนิน
โครงการการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ	ฯลฯ	นอกจากนีย้งัได้ปฏิบตังิานร่วมกบันกัวเิทศสมัพนัธ์	(On	the	job	training)
	ตามภารกิจต่าง	ๆ	อาทิ	การสงัเกตการณ์การเข้าเย่ียมคารวะของแขกต่างประเทศท่ีมาเยือนผู้บริหารระดบัสงูของ
กรุงเทพมหานคร,	 การเตรียมการจดัประชมุระหวา่งประเทศ,	 การต้อนรับแขกตา่งประเทศท่ีมาเยือนหรือมาประชมุร่วม
กบักรุงเทพมหานคร,	 การเตรียมการคณะเดนิทางของกรุงเทพมหานครไปราชการตา่งประเทศ,	 การคดัเลือกเยาวชนไป
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกบัเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานคร,	การปฏิบตัหิน้าท่ีระหวา่งการประชมุ	Senior	Official	
Meeting	for	the	Second	Meeting	of	Governors/Mayors	of	ASEAN	Capitals,	การอบรมเตรียมการเยาวชนในการ
เดนิทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกบัเมืองพ่ีเมืองน้องของกรุงเทพมหานคร	เป็นต้น	
	 การฝึกปฏิบตันีิจ้ะท�าให้ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร	 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานด้านการตา่งประเทศ
ของกรุงเทพมหานครมากขึน้	สามารถด�าเนินงาน ด้านการต่างประเทศในเบือ้งต้นให้แก่หน่วยงานได้	
และเป็นผู้ประสานงานด้านการต่างประเทศ ให้กบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ	ของกรุงเทพมหานครร่วม
กบักองการตา่งประเทศได้	 และเพ่ือเป็นการ เตรียมการให้ทกุหนว่ยงานของกรุงเทพมหานคร
มีความพร้อมในการ เ ข้าสู่ประชาคม อาเซียนอีกด้วย

	 ข้าราชการและเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานครจ�านวน	๔	คน	เดนิทาง
ไปเข้าร่วมโครงการ	10th Shanghai	International	Youth	Interactive	Friendship	
Camp	2014	ณ	นครเซ่ียงไฮ้	สาธารณรัฐประชาชนจีนระหวา่ง	วนัท่ี	๑๕	–	๒๕	
กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 โดยเทศบาลนครเซ่ียงไฮ้ได้การต้อนรับและจดักิจกรรม
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนและผู้ ควบคุมดูแลเยาวชน
นานาชาติได้เรียนรู้เก่ียวกบันครเซ่ียงไฮ้และศลิปวฒันธรรมจีนให้ดีย่ิงขึน้	ได้แก่	
การเย่ียมชมสถานท่ีส�าคญั	 เชน่	 Oriental	 Pearl	 TV	 Tower	 พิพิธภณัฑ์และ
การลอ่งเรือชมแมน่�า้ยามค�า่คืน	 การเรียนรู้ศลิปวฒันธรรมจีน	 เชน่	 การร้องเพลง	
การเขียนพูก่นั	 การฝึกท�าศลิปะประดษิฐ์	 การท�ากิจกรรมกลุม่	 ได้แก่	 “My	
Hometown	 Painting”	 ซึง่ผู้แทนเยาวชนจากแต่ละประเทศจะต้องวาดภาพ
ท่ีสื่อเอกลกัษณ์ความเป็นประเทศของตนเองและน�าเสนอข้อมลูบนเวทีต่อผู้
แทนจากประเทศอ่ืนๆและ	“I	Love	Shanghai	Orienteering	Competition”	ซึง่
แต่ละกลุ่มจะรวมเยาวชนจากหลายๆประเทศเข้าด้วยกนัและท�ากิจกรรมโดย
เดนิทางไปยงัสถานท่ีในนครเซ่ียงไฮ้โดยพาหนะตา่งๆ	 เชน่	 รถประจ�าทาง	 รถใต้ดนิ
และท�าภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย	ตลอดจนกิจกรรม	“Bฺe	a	Shanghainese”	
ซึง่เยาวชนได้มีโอกาสพกัค้างและท�ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวชาวเซ่ียงไฮ้ซึ่ง
แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และไม่เหมือนกัน	 การเข้าร่วม
โครงการครัง้นีถื้อเป็นกิจกรรมส�าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบันครเซ่ียงไฮ้หลงัจากท่ีทัง้สองเมืองได้ลงนามในบนัทึกว่า
ด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉนัมิตรระหวา่งกนั	 และยงัเป็นโอกาสท่ี
กรุงเทพได้สร้างความสมัพนัธ์กบัเมืองต่างประเทศอ่ืน	 ๆ	 ซึง่จะเป็นประโยชน์
ตอ่ความร่วมมือท่ีอาจจะมีขึน้ระหวา่งกนัในอนาคต
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	 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร	
รวมจ�านวน	๑๒	คน	เข้าร่วมโครงการ
Daegu International Youth Camp 
ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 ณ	 เมืองแทก	ู
สาธารณรัฐเกาหลี	ระหวา่งวนัท่ี	๑๐-
๑๖	 สงิหาคม	 ๒๕๕๗	 ซึง่จดัขึน้โดย	
Daegu	 Metropolitan	 City	 ร่วมกบั
มหาวิทยาลยั	 Yeungnam	 Univer-
sity	 ปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีกรุงเทพมหานคร
ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการดงักล่าว	
โดยเข้าร่วมโครงการกับเยาชนและ
เจ้าหน้าท่ีกวา่	 ๑๑๐	 คน	 จาก	 ๑๐	
เมือง	 ใน	๗	ประเทศ	อนัได้แก่	 เมือง
มิลาน	(สาธารณรัฐอิตาลี)	นครเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก	 (สหพันธรัฐรัสเซีย)	
เมืองฮิโรชิมา	 เมืองโกเบะ	 (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)	 เมืองชิงเต่า	 เมืองหนิงโป	
เมืองเฉิงต	ู (สาธารณรัฐประชาชนจีน)	
เมืองดานงั	 (สาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม)	เมืองซรูาการ์ตา	(สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย)	และเมืองแทก	ู(สาธารณรัฐ
เกาหลี)
	 การเข้าร่วมโครงการครัง้นี ้
เยาวชนกรุงเทพมหานครต่างได้รับ
ความสนกุสนาน	 ได้เรียนรู้และแลก
เปลี่ยนวฒันธรรมซึง่กนัและกนั	 ผา่น
กิจกรรมตา่งๆ	 เชน่	 การเรียนรู้ภาษา
และวฒันธรรมเกาหลี	 อนัประกอบ
ด้วยเทควันโด	 การเต้น	 K-pop	
และการแสดงพืน้บ้าน	 Samulnori	
นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมยิงธนโูบราณ	
กิจกรรม	 Temple	 Stay	ณ	 วดั	 Dong-
hwasa	 และการเย่ียมชมสถานท่ี
ส�าคญัตา่งๆ	รอบเมืองแทกู

	 เยาวชนระดบัอดุมศกึษาจ�านวน	 ๒	 คน	 เข้าร่วม
โครงการ	 Busan	 Futuer	 Leader	 Camp	ณ	 นครปูซาน	
สาธารณรัฐเกาหลี	 ระหวา่งวนัท่ี	 ๒๕-๓๑	 สงิหาคม	๒๕๕๗	
เ พ่ือกระชับความสัมพัน ธ์ ในระดับ เยาวชนระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบันครปซูาน	 ซึง่มีผู้แทนเยาวชนจากเมือง
ตา่ง	 ๆ	 รวมทัง้นครปซูานเข้าร่วมด้วยทัง้สิน้จ�านวน	 ๔๑	 คน	
จาก	๒๐	เมือง	๑๔	ประเทศ	โครงการนีมุ้ง่เน้นให้เยาวชนจาก
เมืองตา่งๆ	ท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีได้เรียนรู้
วฒันธรรมท้องถ่ินของนครปซูาน	 และเพ่ิมพนูประสบการณ์
ผา่นการท�ากิจกรรมตา่ง	ๆ	 เชน่	การท�าวา่วกระดาษ	การท�า
หนงัสัน้ด้วยโทรศพัท์มือถือ	การท�ากิจกรรมตามชมรมตา่ง	ๆ	
ของมหาวิทยาลยั	และการพ�านกักบัครอบครัวอปุถมัภ์	

Daegu International Youth Camp
โครงการค่ายเยาวชน โครงการ

ประจ�าป ี2557 Busan Future
             Leader Camp    
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ข้อเสนอแนะ ตชิม InterNEWS
international.bangkok@gmail.com

ข้อเสนอดีๆพร้อมรับของท่ีระลกึจากกองการตา่งประเทศ

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ 

Jakarta International Youth 

Program 2014

Bangkok Participated in 
Jakarta International Youth 
Program 2014

	 ข้าราชการและเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานครจ�านวน	 ๓	 คน	 เดินทาง
ไปเข้าร่วมโครงการ	Jakarta	International	Youth	Program	๒๐๑๔	ณ	กรงุจาการ์ตา	
สาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่	 ๒๔	 –	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 ทั้งนี้	 ผู้แทน
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากเมืองพี่เมืองน้อง
ของกรงุจาการ์ตาร่วมท�ากจิกรรมเพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักรงุจาการ์ตา
มากยิง่ขึน้	ได้แก่	การศกึษาดงูานด้านต่างๆ	ได้แก่	ด้านสิง่แวดล้อม	โครงการ	Pluit	
Reservoir	ซึง่เป็นโครงการเกีย่วกบัการปรบัภมูทิศัน์เมอืง	ด้านการคมนาคมขนส่ง	
โครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ	 (ฺBus	 Rapid	 Transit:	 BRT)	 ซึ่งเป็น
บริการสาธารณะที่ส�าคัญของกรุงจาการ์ตา	 ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	
การศกึษาดงูานอนสุรณ์สถานและพพิธิภณัฑ์ต่างๆรวมถงึหมูบ้่าน	 Kampung	 Betawi	
เป็นหมูบ้่านซึง่อนรุกัษ์เอกลกัษณ์ดัง้เดมิของประเทศอนิโดนเีซยีได้อย่างสมบรูณ์	
ซึ่งผู้แทนเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯยังมีโอกาสได้ท�าผ้าบาติกซึ่งถือเป็นสินค้า
ทีม่ชีือ่เสยีงของหมูบ้่านแห่งนี	้ และด้านการท่องเทีย่วเชงินเิวศ	ณ	หมูเ่กาะ	 Thousand	
Islands	ซึง่เป็นหมูเ่กาะในทะเลชวา	ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติท่ีส�าคญั
ของอินโดนีเซีย	 ซึ่งเยาวชนได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 เข่น	ปลูกป่าชายเลน	ด�าน�้า
ชมปะการังน�้าตื้น	 ปล่อยเต่าทะเล	 และเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นซาก
ชุมชนชาวดัตช์โบราณในอินโดนีเซีย	เป็นต้น

 3 official and youth representatives of the Bangkok Metropolitan 
Administration	 (BMA)	 attended	 Jakarta	 International	 Youth	 Program	
2014 at Jakarta, Republic of Indonesia during 24 – 30 August 2014. 
Youth participants are university students from Jakarta’s sister cities, 
and thay mutually joined activities of study visits at various sites for the 
better knowledge of Jakarta; for environment, at the Pluit Reservior Project, 
the program relating to the urban renovation; for transportation, at the 
Bus	Rapid	 Transit	 (BRT),	 an	 important	 public	 service;	 for	 history	 and	
culture, at memorials, museums as well as Kampung Betawi Village, 
which has perfectly preserved the traditional uniqueness of Indonesia, and 
participants also chanced to make batik, a good product of this Village; 
and finally, for ecotourism at Thousand Islands, the archipelago in the
Javanese Sea, considered an important natural attractions of 
Indonesia, and activities provided here included planting mangrove 
trees, scuba diving, releasing sea turtles and visiting archaeological 
remains of ancient Dutch community in Indonesia etc.


