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 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร และข้าราชการ
กรงุเทพมหานครได้เดนิทางเข้าร่วมการประชมุ The 3rd Meeting for 
Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGM ASEAN) ระหว่าง
วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งมีหัวข้อหลักการประชุมคือ ASEAN Goes Local: Towards City 
Networking และมีผูแ้ทนจากเมืองหลวงประเทศอาเซยีนเข้าร่วมการ
ประชมุรวม 6 เมอืง (กรงุบนัดาร์ เสร ีเบกาวนั กรงุจาการ์ตา นครหลวง
เวียงจันทน์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพมหานคร และกรุงฮานอย) 
พร้อมทั้งผู้แทนส�านักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้
ประกอบด้วยหวัข้อหลกั 4 หัวข้อ ได้แก่ การเพ่ิมขดีความสามารถให้กบั
เมืองหลวงอาเซียน การสร้างและรักษาความสามารถของแรงงานใน
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในเมอืงหลวงอาเซยีน การพัฒนาเมอืงหลวง
อาเซียนอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน
 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ที่ประชุมได้มีการจัดท�า 
“ค�าแถลงร่วม” (Joint Statement) โดยมเีนือ้หาเน้นย�า้การให้ความ
ร่วมมือระหว่างเมืองหลวงอาเซียนในการพัฒนาด้านการส่งเสริม
สมรรถนะของบคุลากร การท่องเทีย่ว การพฒันาเมอืงอย่างยัง่ยนื และ
การส่งเสริมวัฒนธรรม นอกจากนี้ ได้ก�าหนดเมืองเจ้าภาพจัดการ
ประชุมครั้งต่อไป ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2559

The 3
rd
 Meeting of  

 
Governors/Mayors of ASEAN Capitals

 M.R. Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok, 
BMA executives and officials visited Kuala Lumpur, Malaysia, 
during 18 - 20 October 2015 to attend the 3rd Meeting of 
Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGM ASEAN) “ASEAN 
Goes Local: Towards City Networking.” There were six  
attending capitals - Bandar Seri Begawan, Jakarta, Vien- 
tiane, Kuala Lumpur, Bangkok, and Hanoi - and ASEAN 
Secretariat participating in the Meeting which had four main 
topics. Those topics are Strengthening ASEAN Capitals 
Capacity Building, Attract and Retain a High Calibre of the 
Labour Force in the Travel and Tourism Industry for ASEAN 
Capitals, Developing Sustainable ASEAN Capitals, and  
Promoting ASEAN Cultures.
 After the meeting, the Joint Statement is  
announced aiming to promote the collaboration among 
ASEAN Capitals in the fields of human efficiency, tourism, 
sustainable development, and cultural promotion. As well 
as the next host city will be scheduled at Vientiane Capital 
in 2016.

การประชุมผู้น�าเมืองหลวง

อาเซียน คร้ังที ่3 ณ กรุงกัวลาลมัเปอร์
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 The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 
hosted the One Young World Summit 2015, held on 18 - 21 
November 2015, which was the first time organized in Asia. 
More than 1,500 young leaders and youth representatives 
from 196 countries around the world attended the Summit  
to discuss and find solutions on 6 key issues, including  
education, environment, global business, human rights, 
leadership and government, and peace and security. In this 
Summit, young leaders and youth representatives had precious 
opportunity to closely share experience with dignitaries and 
celebrities such as Mr. Kofi Annan, former Secretary-General 
of the United Nations, Professor Muhammad Yunus, economist 
& 2006 Nobel Peace Prize laureate, Sir Bob Geldof, famous 
musician & activist, etc. 

 The opening ceremony of the One Young World 
Summit 2015 was held on 18 November 2015 at Sanam 
Luang. The participants traveled to the ceremony by a cruise, 
which was an opportunity to appreciate the beauty and 
lifestyle along the Chao Phraya River under the theme “Har-
monic Diversity.” It presented Bangkok as a city of cultural, 
religion, and lifestyle diversity. The opening ceremony was 
honored by more than 30 guests and dignitaries. In this  
occasion, M.R. Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok, 
delivered the welcome speech and had confidence that this 
Summit would be a great opportunity for young leaders and 
youth representatives from around the world to share ideas 
for a better future. Also, he hoped all participants would be 
impressed by the uniqueness and charm of the Bangkok City.

 กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม One Young 
World Summit 2015 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู ้น�ารุ ่นใหม่และผู้แทน
เยาวชนจากทั่วโลกจ�านวนกว่า 1,500 คน จาก 196 ประเทศ เข้าร่วม
การประชุมเพื่อร่วมกันอภิปรายและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นส�าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจระดับโลก 
สิทธิมนุษยชน ภาวะผู ้น�าและการปกครอง และสันติภาพกับ 
ความมั่นคง การประชุมคร้ังน้ีมีบุคคลส�าคัญและผู้มีชื่อเสียงระดับ 
โลกเข้าร่วมแสดงวิสยัทศัน์ร่วมกบัผูน้�ารุน่ใหม่และผูแ้ทนเยาวชนอย่าง
ใกล้ชิด เช่น นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 
ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ ปี 2549 เซอร์บ็อบ เกลดอฟ นักร้องดังระดับต�านาน
ที่อุทิศตนท�างานเพื่อการกุศล เป็นต้น  

 พิธีเปิดการประชุม One Young World Summit 2015 มี
ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ท้องสนามหลวง โดยผู้ร่วมงาน
เดินทางมาร่วมพิธีด้วยการล่องเรือจากท่าเรือโรงแรมริเวอร์ซิตี้มายัง
ท่าเรือมหาราช ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมความงดงามและสัมผัสวิถี
ชีวิตริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายที่
ลงตัว” น�าเสนอกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิต เมืองที่ได้รับการยอมรับเป็นเมืองน่า
อยู่โดยในพิธีเปิดมีแขกผู้มีเกียรติและบุคคลส�าคัญระดับโลกกว่า 30 
ท่านเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม และเชื่อมั่นว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดี
ที่ผู้น�ารุ่นใหม่และผู้แทนเยาวชนได้ร่วมพูดคุย ร่วมกันคิดและท�าเพื่อ
อนาคตที่ดีขึ้น พร้อมท้ังหวังว่าผู้เข้าร่วมการประชุมจะประทับใจใน
เอกลักษณ์และเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครตลอดไป  

กทม. เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้น�ารุ่นใหม่ 

   BMA Hosts One Young World Summit 2015
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 การประชมุในคร้ังน้ี ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครได้อภปิราย
ร่วมกับ H.E. Mr. Jim Watson นายกเทศมนตรีกรุงออตตาวา ประเทศ
แคนาดา ในการประชมุช่วง Leading Urban Innovation เมือ่วนัที ่20 
พฤศจกิายน 2558 ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ ประสบการณ์ 
และวสิยัทศัน์ในการพัฒนากรงุเทพมหานครและกรงุออตตาวาเพือ่สร้าง
ความเป็นอยูท่ี่ดต่ีอประชากรผูพั้กอาศัย นอกจากน้ี ผูน้�าเมอืงทัง้สองยงั
ได้ร่วมแลกเปลีย่นทัศนะในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของโลกทีม่ี
ผลกระทบต่อการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของคนเมือง เช่น การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การเข้าสู่สังคมข้อมลูข่าวสาร เป็นต้น โดยการประชุมในช่วงนีไ้ด้รับความ
สนใจจากผูน้�ารุน่ใหม่และผูแ้ทนเยาวชนทีเ่ข้าร่วมการประชมุอย่างมาก 

 During the Summit on 20 November 2015, the 
Governor of Bangkok together with H.E. Mr. Jim Watson, 
Mayor of Ottawa, Canada, had a special discussion on 
“Leading Urban Innovation.” This session aimed to exchange  
opinions, experiences, and visions on the development of 
Bangkok and Ottawa, and ways to make a better life for 
their citizens. Moreover, the two leaders shared points of 
view to encounter global challenges - climate change,  
information technology, social media society, etc. - that 
impacted both city growth and quality of life.  

 พิธีปิดการประชุม One Young World Summit 2015  
จดัขึน้เมือ่วันที ่21 พฤศจกิายน 2558 ณ สนามหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ี
สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ” โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวปิดการประชุม
และขอบคณุผู้ร่วมจดังานทกุภาคส่วนทีร่่วมกนัท�าให้การประชุมครัง้นี้
ประสบความส�าเร็จอย่างน่าประทับใจ รวมทั้งแสดงความภาคภูมิใจ 
ที่คนรุ่นใหม่ได้ใช้เวทีนี้แสดงความรู้ สติปัญญา สร้างแรงบันดาลใจให้
แก่เยาวชนและผูใ้หญ่ในสงัคม ซึง่แสดงให้เหน็ว่าอนาคตของโลกได้อยู่
ในมอืของผูน้�ารุน่ใหม่ทีมี่คณุภาพ โอกาสนีผู้ว่้าราชการกรงุเทพมหานคร
ได้ส่งมอบคทาสัญลักษณ์การจัดงาน One Young World ให้กับ Mr. 
Jim Watson นายกเทศมนตรีกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ซึ่งจะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไประหว่างวันที่ 28 กันยายน –  
1 ตุลาคม 2559

 The closing ceremony was held on 21 November 
2015 at Chulalongkorn University under the theme of 
“Harmony with Nature.” On this occasion, the Governor 
of Bangkok adjourned the Summit and thanked all the 
related parties that made the Summit successful and im-
pressive. He was also proud that young leaders used this 
Summit as a platform to show their knowledge and wisdom, 
and to inspire both young people and adults in the society. 
This showed that the future of the world lies in the hands 
of new generation. Lastly, the Governor delivered the 
baton, the symbol of One Young World Host City, to the 
Mayor of Ottawa, Canada, where the next Summit will take 
place on 28 September – 1 October 2016. 
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 BMA celebrated 40th anniversary of Thai-Chinese 
diplomatic relations during 5 – 7 November 2015 in 
Yaowarat (Chinatown). On this auspicious occasion, M.R. 
Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok along with 
BMA administrators gave their warm welcome to represen-
tatives from Beijing, Shandong, Shanghai, Guangzhou, 
Wuhan, and Dalian, and discussed on bilateral cooperation 
on education, medicine, public health, economy, and trade, 
which will benefit people in the future.

กทม. ฉลอง 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

   BMA Celebrates 40
th
 Anniversary of  

      Thai-Chinese Diplomatic Relations

 กรงุเทพมหานครจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีความสมัพนัธ์
ทางการทตูไทย-จนี กับเมอืงพีเ่มอืงน้องและเมืองทีม่คีวามร่วมมอืกบั
กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ย่าน
เยาวราช โอกาสนี้  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ ์  บริพัตร ผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และผูบ้รหิาร กทม. ได้ให้การต้อนรบั ผู้บรหิารของ
กรุงปักกิ่ง มณฑลชานตง นครเซี่ยงไฮ้ นครกวางโจว นครอู่ฮั่น และ
เมอืงต้าเหลยีน โดยหารอืถงึความร่วมมอืในอนาคตทีจ่ะเกดิประโยชน์
ต่อประชาชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข และ
เศรษฐกิจการค้า 

 พร้อมน้ีการเฉลิมฉลองดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้
พบปะกับสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย  
สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทย-จีน สภาธุรกิจไทย-จีน สหสมาคมตระกูลแซ่ นับ
เป็นการผูกสัมพันธ์พี่น้องชาวจีน เพ่ือแสวงหาความร่วมมือกันต่อ
ไป และได้พาคณะผู้บริหารจากจีนเยี่ยมชมวัดไตรมิตร สถาบันขงจื่อ 
และเยีย่มชมนทิรรศการประชาสมัพนัธ์เมอืงก่อนจะท�าพธิเีปิดงานฉลองฯ
ร่วมกันต่อไป

 The commemoration also included the meetings 
between the city representatives and Chinese associations 
in Thailand, including Tae Chew Association of Thailand, 
Thai-Chinese Culture & Relationship Council, Thai-Chinese 
Culture and Economy Association, Thailand-China Business 
Council, and United Chinese Clans Association of Thailand. 
Moreover the representatives visited Wat Traimit, Confucius 
Institute, and city exhibitions before witnessing the  
opening ceremony. 
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 Mr. Wang Shujian รองผู้ว่าการมณฑลชานตง พร้อมคณะผู้บริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อหารือถึงการยกระดับการสถาปนาความสัมพันธ์ต่อไป

 Ms. Margaret Fong ผู้อ�านวยการสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าเยี่ยมคารวะ 
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครเพือ่หารอืเรือ่งความร่วมมอืตามยทุธศาสตร์ One Belt One 
Road และการจัดงานประชมุสมัมนาเพือ่ฉลองครบรอบ 1 ปี การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนในปี 2559

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 Mr. Kurauchi Isao ประธานสมาคมปกครอง
ตนเองคิวชู สมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมคณะจากจังหวัดฟูกูโอกะได้เข้าเยี่ยมคารวะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและร่วมกันมอบรถดับเพลิงแก่ กทม. จ�านวน 1 คัน เพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่อไป

 นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้อนรับคณะผู้แทนจาก
สมาคมการค้าเอเชีย-จีนเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม และสมาคม Asia Pacific 
Business Summit จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

 นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้อนรับ Ms. Wang Suilian 
รองผูว่้าการมณฑลชานตง เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2558 และหารอืถงึความร่วมมอืด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างสองเมือง

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ H.E. Mr. Francisco Vaz Patto 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสฯ เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 ในโอกาสเข้ารับ
ต�าแหน่งใหม่

กทม.
BMA Drawing Room

ห้อง รับแขก



 ดร. วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผูแ้ทนผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครเข้าร่วมการ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ณ 
กรุงเม็กซิโก ซิตี้ สหรัฐเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2558 
เพือ่น�าเสนอโครงการทีน่่าสนใจทีก่รงุเทพมหานครประสบความส�าเรจ็
ในการด�าเนินการ และน�าข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานที่
ก�าหนดโดยยูเนสโกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้แก่ชาวกรุงเทพมหานครต่อไป

Dr. Vallop Suwandee Represents 

BMA in International Conferences

การประชุม International Conference on Learning Cities

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ CityNet ครั้งที่ 33

 Dr. Vallop Suwandee, Chairman of Advisers to the 
Governor of Bangkok attended the 2nd International  
Conference on Learning Cities on behalf of the Governor 
of Bangkok. The conference was held during 27 – 30 September 
2015 in Mexico City where Dr. Vallop made a presentation 
on some of the successful projects of the BMA.  
Subsequently, he would apply UNESCO’s latest criterion 
to lifelong education systems among the people of Bangkok.

ดร. วลัลภ สวุรรณด ีเป็นผูแ้ทน 

กทม. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 
2558  ดร. วัลลภ ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารองค์การ CityNet 
คร้ังที่ 33 และการสัมมนานานาชาติ ณ 
เมอืง Sidoarjo สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี โดย 
ดร. วัลลภ ได้รับเลือกให้เป็นรองประธาน
การประชมุ และได้น�าเสนอผลงานโครงการ
การบริหารจัดการน�้าท ่วมของ กทม. 
ระหว่างการสัมมนา

 Then he joined the 33rd 
Executive Committee Meeting and 
International Seminar during 5 - 7 
October 2015 which was held in Si-
doarjo, Indonesia. Having elected as 
the Vice Chairman of the Meeting, 
he delivered a notable presentation 
on Bangkok’s flood management.

 After that, Dr. Vallop took part in the 4th Asia Smart 
City Conference from 19 to 21 October 2015 in Yokohama, 
Japan. The meeting discussed about building cooperation 
on sustainable urban development by using smart tech-
nology and attracting good involvement of private sector.

 และเมื่อวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558 ดร. วัลลภ เข้าร่วมการ
ประชมุ Asia Smart City Conference ครัง้ท่ี 4 ณ เมอืงโยโกฮามา 
ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมหารือถึงการสร้างความร่วมมือในการ
พฒันาเมอืงอย่างยัง่ยนืโดยใช้เทคโนโลยอีจัฉรยิะ และการส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชน

การประชุม Asia Smart City Conference ครั้งที่ 4



 เมื่อวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2558 กองการต่างประเทศได้ส่ง
ผูแ้ทนไปเข้าร่วมการประชมุเชงิปฏบิติัการ Local Government and 
Cooperation Seminar 2015 ณ กรุงโตเกียวและเมืองคิตะคิวชู 
ประเทศญี่ปุ ่น ซ่ึงเป ็นการเสริมสร ้างความสัมพันธ ์ระหว ่าง
กรุงเทพมหานครและองค์การ The Council of Local Authorities 
for International Relations หรือองค์การ CLAIR ทีก่รงุเทพมหานคร
เป็นสมาชิกให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ในการด�าเนินความเข้าใจในการด�าเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
รฐับาลท้องถิน่ของญีปุ่น่ กับประเทศสมาชิกในภมูภิาคเอเชียตะวนัออก
และอินเดียอีกด้วย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงโตเกียวและเมืองคิตะคิวชู

     Local Government Exchange and Cooperation Seminar 2015

 During 25 - 31 October 2015, International Affairs 
Division, Bangkok Metropolitan Administration (BMA), sent 
a Foreign Relations Officer to attend the Local Government 
Exchange and Cooperation Seminar 2015 in Tokyo and 
Kitakyushu, Japan. The Objectives are to promote strong 
and close relations between the BMA and the Council of 
Local Authorities for International Relations (CLAIR), to 
encourage the understanding of international relations 
process, and to exchange ideas and experiences between 
local governments of Japan and member countries in East 
Asia, as well as India. 

 ในการน้ีผู้แทนกองการต่างประเทศได้มโีอกาสเดนิทางเยอืน  On this occasion, the International Affairs Division  

 ข้าราชการและผู้แทนเยาวชน กทม. รวมจ�านวน 5 คน เข้า
ร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมืองพ่ีเมืองน้องกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันท่ี  
18 - 25 ตุลาคม 2558 ซึง่จัดขึน้โดยความร่วมมอืของสมาพนัธ์เยาวชน
กรุงปักกิง่ ส�านักการต่างประเทศกรงุปักกิง่ และสมาคมกรงุปักกิง่เพือ่
มิตรภาพกับเมืองในต่างประเทศ คณะฯ มีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่
ต่างๆ ได้แก่ Beijing International Studies University โรงงาน
ผลิตรถยนต์ของบริษัท ปักกิ่ง ฮุนได มอเตอร์ จ�ากัด Beijing  
Automotive Group, และ The Environmental Protection 
Propaganda Center of Beijing นอกจากนี้ เยาวชนยังได้น�าเสนอ
ทางวชิาการในหัวข้อโครงสร้างของระบบกฎหมายและการบรหิารจดัการ
เมืองของ กทม.

โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง

2015 International Youth Organization Forum & Beijing Sister City Youth Camp

 A BMA Delegation of 5 including a BMA official and 
youth representatives attended 2015 International Youth  
Organization Forum & Beijing Sister City Youth Camp which was 
held on 18 - 25 October 2015. The camp was organized by 
Beijing Youth Federation, Foreign Affairs Office of Beijing  
Municipal Government and Beijing People’s Association for 
Friendship with Foreign Countries. The delegation had a chance 
to visit Beijing International Studies University, Factories of 
Beijing Hyundai Motor Co., Ltd. and Beijing Automotive Group 
and Environmental Protection Propaganda Center of Beijing. 
Moreover, BMA youths delivered a presentation on “Construc-
tion of Legal System and City Governance in Bangkok.”

กรงุโตเกยีวและเมืองคติะควิช ูพร้อมทัง้
ได้มีโอกาสศึกษาในเร่ืองโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ญี่ปุ่น และการพัฒนาเมืองคิตะคิวชูให้
กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมศูนย์กลาง
ธรุกจิด้านสิง่แวดล้อมและรไีซเคลิ ซึง่น�า
ไปสู ่ เมืองอุตสาหกรรมเชิง นิ เวศที ่
ประสบความส�าเร็จอย่างสูง 

representative visited Tokyo and 
Kitakyushu and learnt the structure 
of Japan’s government adminis-
tration and Kitakyushu’s devel-
opment to be a center of envi-
ronment and recycle industry, 
which led the city to be a successful 
Eco-Town.



จดหมายข่าว  l  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  10

  ศูนย์เยาวชนโบราเม  
 กรุงโซล น�าคณะเยาวชนรวม
จ�านวน 35 คน เดินทางเยือน

กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล 

ประจ�าปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 - 31 

 Seoul Metropolitan Boramae Youth Center sent a 
delegation of 35 youths and staff to Bangkok during 26 – 31 
October 2015 to join the Bangkok-Seoul Youth Exchange 
Program 2015. It aimed to strengthen the sister city relations 
in junior level. During the program, the youths paid a cour-
tesy call on Dr. Pusadee Tamthai, Deputy Governor of 
Bangkok, and visited various places in Bangkok, such as 
Lumpini Youth Center to learn about Thai dance, handi-
crafts, and recreation. Then they were divided into 5 groups 
to explore Bangkok along with Bangkok students. Together 
they traveled by BTS Skytrain using One Day Pass to learn 
about lifestyle of Bangkokians and to visit some places 
along the way, such as Suan Pakkad Palace Museum, 
Bangkok Art & Culture Centre, Jim Thompson House, 
Kamthieng House Museum, M.R. Kukrit Heritage Home, and 
Thai Philatelic Museum. It was an enjoyable experience for 
everyone.

กทม. ให้การต้อนรับเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องจากกรุงโซล 

 BMA Welcomes Sister City Youths from Seoul

ตุลาคม 2558 เพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องในระดับ
เยาวชน กองการต่างประเทศได้น�าคณะเข้าเยีย่มคารวะนางผุสด ีตามไท 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้แก่ 
ศูนย์เยาวชนลุมพินีโดยท�ากิจกรรมการเรียนรู ้ด้านส่งเสริมศิลป-  
วัฒนธรรมไทย เช่น ร�าไทย งานหตัถกรรม การละเล่นไทย จากนัน้แบ่ง
เยาวชนออกเป็น 5 กลุม่ ทัศนศึกษากรุงเทพมหานครร่วมกับเพื่อน
เยาวชนกรุงเทพมหานครโดยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าประเภทเดินทาง
ภายในหนึ่งวัน (one day pass) เพื่อเรียนรู้การด�าเนินชีวิตของชาว
กรุงเทพมหานคร และเพิ่มพูนประสบการณ์โดยตรงด้วยการเยี่ยมชม
สถานที่ส�าคัญๆ ที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วังสวน
ผักกาด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์บ้านจิม
ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์เรือนค�าเที่ยง บ้านคึกฤทธิ์ และพิพิธภัณฑ์
ไปรษณีย์ไทย สร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนเป็นอย่างมาก
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  เยาวชน กทม. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ จังหวัดไอจิ

Bangkok Students Visit Aichi Prefecture for Exchange Program 

 Bangkok youth representatives participated in 
Busan Future Leaders Camp, which was held in Busan, the 
Republic of Korea, from 14 to 20 December 2015. The two 
youths were joined by participants from 11 cities including 
Busan as well as its sister cities and cooperation cities. 
Throughout the entire program which was conducted in 
Korean, the participants had learned more about leadership, 
visited important places of Busan, and formed a beautiful 
friendship among each other.

Busan Future Leaders

 ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร จ�านวน 2 คน เข้าร่วม
โครงการ Busan Future Leaders Camp 2015 ณ นครปูซาน 
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2558 ร่วมกับ
เยาวชนจากนครปูซานและเมืองที่มีความสัมพันธ์กับนครปูซาน รวม
จ�านวนเมืองที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 เมือง โครงการดังกล่าวใช้
ภาษาเกาหลีด�าเนินโครงการทั้งหมด โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาภาวะผู้น�า เยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญของนครปูซาน และได้รับ
มิตรภาพจากการท�ากิจกรรมร่วมกันตลอดทั้ง 7 วัน

 The BMA together with Aichi Prefecture 
Government conducted the Aichi - Bangkok High 
School Student Exchange Program 2015. It was 
held from 22 to 28 October 2015 in Aichi Pre-

 กทม. ร ่วมกับจังหวัดไอจิ 
ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ 
ประจ�าปี 2558 โดยน�าคณะเยาวชนจาก
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ ณ 
จังหวัดไอจิ ระหว่างวันที่ 22 - 28 
ตุลาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
อันหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ 
การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัดนิตไทยจิ โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายฮันดะ มหาวิทยาลัยนาโกยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมือง
นาโกยา โรงงานและพิพิธภัณฑ์โตโยต้า นอกจากนี้เยาวชนยังได้
โดยสารรถไฟพลังแม่เหล็กลินิโมะ และร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
อุปถัมภ์อีกด้วย

fecture, Japan, and joined by 20 Bangkok students. The 
program consisted of various activities ranged from culture 
to education, science and technology, including paying a 
courtesy call on the Governor of Aichi, visiting Aichi Pre-
fectural Handa Senior High School and Nagoya City Science 
Museum, receiving academic guidance at Nagoya Univer-
sity, visiting Toyota museum and factory, riding Linimo 
Maglev, and staying with host family.

Camp 2015
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 โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย
ทีไ่ม่ได้อยูใ่นข่ายท่ีจะได้รบัยกเว้นการตรวจลงตรา หรอื วซ่ีา (visa) 
จะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของ
ไทยซึ่ งตั้ งอยู ่ ในประเทศที่ตนมีถิ่นพ�านัก หรือจากสถาน
เอกอคัรราชทตูไทยทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดแูลประเทศท่ีคนต่างชาติ
ดังกล่าวมีถิ่นพ�านัก 
 อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติบางสัญชาติสามารถมาขอรับ
การตรวจลงตราทีด่่านตรวจคนเข้าเมอืงของ ไทยบางแห่งทีก่�าหนดไว้ 
เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ (visa on arrival) และพ�านักอยู่
ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน โดยจะต้องแสดงเอกสาร
ประกอบการขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

รู้เฟื่อง 

เรืองอินเตอร์    

 -  ตั๋วหรือเอกสารที่ช�าระค่าโดยสารครบถ้วน สามารถใช้ 
เดินทางออกได้ภายในก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต คือไม่เกิน 15 วัน 
นับแต่วันเดินทางเข้ามา
 -  เงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่า
เท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 - แบบฟอร์มค�าร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความ
สมบูรณ์ 
 - รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จ�านวน 1 รูป
 - หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 - ค่าธรรมเนยีม 1,000 บาท (รวมถงึผูถื้อหนงัสอืเดนิทางทกุ
ประเภทไม่เว้นแม้ผูถ้อืหนงัสอืเดินทางทูตและราชการ กรณท่ีีประเทศ
นั้นไม่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตหรือ 
ราชการกบัประเทศไทย) ขัน้ตอนต่างๆ ในการขอรับ Visa on Arrival 
จะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาที
 - การขยายระยะเวลาพ�านัก โดยปกติ ชาวต่างชาติที่ขอรับ
การตรวจลงตราประเภทนี้ จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลา
พ�านักในราชอาณาจักรได้ ยกเว้นกรณีพิเศษ อาทิ เจ็บป่วย โดยจะ
สามารถยืน่ค�าร้องต่อส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง (ทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด) ซ่ึงเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณา
ขยายระยะเวลาการพ�านักเป็นกรณีๆ ไป

 รายช่ือ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกจิ (ไต้หวนั) ท่ีสามารถ
ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(Visa on Arrival) มีดังต่อไปนี้
1. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)  
2. สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria) 
3. ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)
4. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China)
5. สาธารณรัฐไซปรัส (Republic of Cyprus)
6. สหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเอธโิอเปีย (Federal Democrat-
ic Republic of Ethiopia)
7. สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)
8. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Republic of Kazakhstan)
9. สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)
 10. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania)
11. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives) 
12. สาธารณรัฐมอลตา (Malta)
13. สาธารณรัฐมอริเชียส (Republic of Mauritius)
14. โรมาเนีย (Romania)
15. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino) 
16. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Kingdom of Saudi Arabia)
17. ไต้หวัน (Taiwan)
18. ยูเครน (Ukraine)
19. อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

การขอ 
Visa on Arrival 
เข้าประเทศไทย 
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 กรุงเทพมหานครในฐานะเมอืงหลวงและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษได้ส่งเสรมิการพฒันาความร่วมมอืกบัจนีอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยสถาปนาความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไปแล้ว 8 เมือง 1 มณฑล ได้แก่ กรุงปักกิ่ง เมืองแต้จิ๋ว 
นครกวางโจว นครฉงชิง่ นครเทยีนจิน มณฑลชานตง นครอูฮ่ัน่ นครเซ่ียงไฮ้ เมืองเซินเจ้ิน และก�าลงัจะสถาปนาความสัมพนัธ์กบัเมอืงต้าเหลยีน
เป็นล�าดับที่ 10 โดยกรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงปักก่ิงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นเมืองที่สองต่อ 
จากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่สถาปนาความสัมพันธ์ไปเมื่อปี พ.ศ. 2505 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานครยังได้รับรางวัล Friendship 
City for Exchange and Cooperation with China ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองในต่างประเทศที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินกิจกรรม
แลกเปล่ียนกับเมืองพี่เมืองน้องของจีนท่ีมอบโดยสมาคม Chinese People’s Association for Friendship with Foreign  
Countries (CPAFFC) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลจากการเสนอชื่อของนครฉงชิ่ง และนับเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติแก่กรุงเทพมหานคร
อย่างยิ่ง

บริบทของกรุงเทพมหานคร
กับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรจากจีน

พิธีเปิดศาลามิตรภาพที่ระลึกความสัมพันธ์ไทย – จีน

กรุงปักกิ่ง 
 กรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่งได้สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2536 นับเป็นเมืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมือง
แรกที่กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นทางการ กรุงปักกิ่งได้สร้างศาลามิตรภาพ 
ทีร่ะลกึความสมัพันธ์ไทย – จีน ณ สวนลมุพนิ ีในโอกาส
เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ และจัดแสดงกายกรรมปักกิ่ง
ท่ีกรุงเทพมหานครเมือ่ปี 2548 ในโอกาสทีท้ั่งสองเมอืง
มคีวามสมัพนัธ์ครบรอบ 15 ปี และครบรอบ 30 ปี ความ
สัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เพื่อเป็นของขวัญแก่ชาว
กรุงเทพมหานคร กรุงปักกิ่งยังมอบทุนการอบรมแก่
ข้าราชการครูสอนภาษาจีนแก่กรุงเทพมหานครเป็น
ประจ�าทกุปี และในโอกาสทีท่ัง้สองเมอืงมีความสมัพนัธ์
ครบรอบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2556 กรุงปักกิ่งยังได้จัด
แสดงกายกรรมปักกิ่งที่กรุงเทพมหานครอีกครั้ง และ
กรุงเทพมหานครได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
ณ กรุงปักกิ่งเป็นการตอบแทน
  นอกจากนี้ส�าหรับความร่วมมือในระดับ
ประชาชน ทัง้กรุงเทพมหานครกบักรงุปักกิง่ต่างแลกเปลีย่น
นิสิตนักศึกษาผ่านโครงการค่ายเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ Beijing Sister City Youth Camp ณ กรุงปักกิ่ง 
และ Bangkok Sister City Youth Program ณ 
กรุงเทพมหานคร  

Sister
Cities usF

 เมื่อครั้งท่ีกรุงเทพมหานครประสบปัญหาน�้าท่วมครั้งใหญ่ ปี 2554  
กรงุปักกิง่ได้มอบเงนิบรจิาค จ�านวน 50,000 ดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) 
ให้แก่กรุงเทพมหานครน�าไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป 
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กทม. ร่วมงานกวางโจวแฟร์ ประจ�าปี 2557

พิธีมอบประติมากรรมดอกนุ่น

เมืองแต้จิ๋ว 
 กรุงเทพมหานครกับเมืองแต้จิ๋วได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 โดยฐานะที่เป็นเมืองที่มี
ความเกี่ยวพันธ์กับคนไทยเชื้อสายจีนทางบรรพบุรุษและเมืองแต้จ๋ิวเป็นเขตการลงทุนพิเศษของจีนท่ีน่าลงทุน ท่ีผ่านมาเมืองแต้จิ๋วได้จัดการ
แสดงงิ้วแต้จิ๋ว ณ กรงุเทพมหานครเมือ่ปี พ.ศ. 2549 เพือ่ฉลองครบรอบ 1 ปีความสมัพนัธ์ ขณะทีผู่้บริหารกรุงเทพมหานครได้เดินทางเยือนเมือง
แต้จิ๋วเพื่อสานสัมพันธ์ในงาน Chaozhou Culture and Tourism Festival ในปี พ.ศ. 2550 และ 2552 ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับ
ประขาชนก็เป็นไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมืองแต้จิ๋วได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program ณ กรุงเทพมหานคร
เป็นประจ�าทุกปี 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ นครฉงชิ่ง

นครกวางโจว 
 กรุงเทพมหานครกับนครกวางโจวได้สถาปนาความสัมพันธ์
เมอืงพีเ่มอืงน้องเมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน 2552 ด้วยเหน็ความส�าคญั
ของนครกวางโจวที่เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งและเป็นเมือง
เศรษฐกิจการค้าท่ีประเทศไทยเจริญความสัมพันธไมตรีมายาวนาน 
หลงัจากการสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างสองเมอืงแล้ว กรุงเทพมหานคร
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์เมืองและแสดงผลิตภัณฑ์ใน
งานการค้าต่างประเทศระดับโลกอย่างงานกวางโจวแฟร์เป็นประจ�า
ทุกปี 
 ในโอกาสที่ทั้งสองเมืองมีความสัมพันธ์ครบรอบ 5 ปี เมื่อปี 
พ.ศ. 2557 นครกวางโจวได้มอบประตมิากรรมดอกนุน่ซ่ึงเป็นดอกไม้
ประจ�าเมอืงให้แก่กรงุเทพมหานครเพือ่น�าไปตัง้ไว้ในอทุยานเบญจสริิ 
เป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 

นครฉงชิ่ง 
 กรงุเทพมหานครกบันครฉงช่ิงได้สถาปนาความสัมพนัธ์เมอืง
พี่เมืองน้องเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 นครฉงชิ่งมีความส�าคัญใน
ฐานะที่เป็นมหานครหลัก 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
เมืองศูนย์กลางการค้าและการติดต่อกับฝั่งตะวันออกของจีน เป็น
มหานครทีรั่ฐบาลกลางต้องการให้เป็นเมอืงหลกัในการกระจายความ
เจรญิสูพ่ืน้ท่ีอืน่ๆ ในภาคตะวนัตกของจีน กรงุเทพมหานครกบันครฉงชิง่
แม้จะสถาปนาความสัมพันธ์กันได้ไม่นานแต่ก็มีความร่วมมือใกล้ชิด
กันอย่างแน่นแฟ้น ซ่ึงจะเห็นได้จากเมื่อครั้งท่ีกรุงเทพมหานคร 

ประสบปัญหาน�้าท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 นครฉงชิ่งได้ให้ความ 
ช่วยเหลอืเงนิบรจิาค จ�านวน 5 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้านบาท) ซ่ึง 
ได้น�าไปใช้ฟื้นฟู 600 ชุมชนที่ประสบภัยผ่านกองทุน Together We 
Can นอกจากนี้นครฉงชิ่งยังเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องระบบ
ขนส่งมวลชนรางเดีย่ว (โมโนเรล) ให้กรงุเทพมหานครได้เรยีนรูอ้กีด้วย
 นอกจากนีค้วามร่วมมอืในระดบัประชาชนทัง้กรงุเทพมหานคร
กับนครฉงชิ่งต่างส่งนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมค่ายแลกเปลี่ยน
เยาวชนกันอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ Chongqing Spring Camp for 
Oversea Chinese Youth ณ นครฉงชิ่ง และ Bangkok Sister City 
Youth Program ณ กรุงเทพมหานคร
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นครเทียนจิน
 กรุงเทพมหานครกับนครเทียนจินได้สถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 นครเทียนจินมีความ
ส�าคัญในฐานะที่เป็นมหานครหลัก 1 ใน 4 และเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญ
ของสาธารณรัฐประชาชนจนี ทีผ่่านมาผูบ้รหิารระดับสงูของสองเมอืง
ต่างแลกเปลีย่นการเดนิทางเยอืนกนัและกันเพือ่กระชบัความสมัพนัธ์
อย่างใกล้ชิด

มณฑลชานตง
 กรงุเทพมหานครกบัมณฑลชานตงได้ลงนามในหนงัสือแสดง
เจตจ�านงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือฉันมิตร เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของสองเมืองต่าง พิธีลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ ณ นครเทียนจิน

แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนกันและกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

นครอู่ฮั่น 
 กรุงเทพมหานครกับนครอู่ฮั่นได้สถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นครอู่ฮั่นเป็นเมืองเอกของมณฑล 
หูเป่ย์ ที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของสองเมืองต่างแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนกันและกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
 ความร่วมมือในระดับประชาชน ทั้งกรุงเทพมหานครกับนครอู่ฮั่นต่างส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนกันอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ Bangkok Sister City Youth Program ณ กรุงเทพมหานคร และนครอู่ฮั่นให้ทุนการศึกษาระยะสั้นเป็นเวลา 3 เดือน  
แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 2 คน  

นครเซินเจิ้น
 กรงุเทพมหานครกบันครเซนิเจิน้สถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้องเมือ่
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารระดับสูงของสองเมืองต่างเดินทางเยือนและ
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เมืองเซินเจิ้นได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมงานโครงการ 
Bangkok Sister City Youth Program ณ กรุงเทพมหานคร และเมืองเซินเจิ้นได้
ให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�านวน 2 ทุน 

นครเซี่ยงไฮ้
 กรงุเทพมหานครกบันครเซีย่งไฮ้ได้ลงนามในหนงัสอืแสดงเจตจ�านงว่าด้วย
การสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือฉันมิตร เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 นคร
เซี่ยงไฮ้มีความส�าคัญในฐานะที่เป็นมหานครหลัก 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชน
จีน และได้แลกเปลี่ยนความความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับผู้บริหารและ
ประชาชน เช่น นครเซีย่งไฮ้ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมงานโครงการ Bangkok Sister City 
Youth Program ณ กรุงเทพมหานคร และเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน 
Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp ณ นครเซี่ยงไฮ้

ผู้แทนนครเซินเจิ้นเข้าเยี่ยมคารวะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เยาวชน กทม. ร่วมกิจกรรม ณ นครเซี่ยงไฮ้

เมืองต้าเหลียน
  กรุงเทพมหานครกับเมืองต้าเหลียนก�าลังด�าเนินการ
สถาปนาความสมัพันธ์ฉนัมติรเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอือนัเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนของทั้งสองเมือง และสร้างความเข้าใจ ความใกล้ชิดให้มาก
ยิ่งขึ้น ดังเช่นที่ผ่านมาเมืองต้าเหลียนได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมงานโครงการ 
Bangkok Sister City Youth Program และเข้าร่วมกิจกรรมของ กทม. 
อย่างสม�่าเสมอ
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