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 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารของกรุงเทพ-

มหานครได้เข้าร่วมการประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการ 

ไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันท่ี  

๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ส�านกังานใหญ่องค์การสหประชาชาติ 

นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในโอกาสน้ี ผู้ว่าราชการกรุงเทพ-

มหานครได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะท่ีเป็นเมืองผู้น�า 

ของเครือข่าย “Mayors for Peace” จากนายกเทศมนตรี 

เมืองฮิโรชิมา อีกทั้งได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุม 

“Mayors for Peace 2015 Assembly in New York” ซ่ึง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อภารกิจ

ของผูน้�าเมืองในการปกป้องชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน โดย

กล่าวว่ากรุงเทพมหานครไม่เพียงมีภารกิจในการอ�านวยความ

สะดวกและให้บรกิารในการใช้ชวีติประจ�าวนัแก่ประชาชนเท่านัน้ 

ยงัรวมไปถงึการสร้างความปลอดภยัและความเชือ่มัน่ต่อคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนด้วย นอกจากนี้ ผู้แทนเยาวชนของกรุงเทพ-

มหานครได้เข้าร่วมงาน “2015 Mayors for Peace Youth 

Forum” ซึง่เป็นกิจกรรมเพือ่การส่งเสรมิสนัตภิาพในระดบัสากล

ผ่านมุมมองและแนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่

 Governor of Bangkok and BMA executives  

attended the 2015 Non-Proliferation of Nuclear  

Weapons Treaty (NPT) Review Conference during 29 - 30 

April 2015 at the United Nations Headquarters in New 

York, USA. On this occasion, the Governor received 

certificate as the Lead City of Mayors for Peace network 

from Mayor of Hiroshima. The Governor, moreover,  

was honored to be the speaker at the Mayors for  

Peace 2015 Assembly in New York where he showed 

attendees his vision in the topic of the Mayors have  

a mission to protect the lives and property of their 

citizens. He said that the city is not just having a mission 

to facilitate and provide public services to daily life,  

but also to provide public security and confidence in 

the quality of life. Additionally, BMA youths attended  

the 2015 Mayors for Peace Youth Forum, an event to 

promote international peace through perspectives  

and ideas of the new generation.
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2015 Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty (NPT) Review Conference
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 เมื่อวันท่ี ๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ-
มหานคร ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปร่วม
ประชุมด้านการรักษาความปลอดภัย Policing in Global Cities  
ณ เมืองร็อตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งแสวงหา 
ความร่วมมือด้านการจัดการน�้าและการเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงานต่างๆ ของราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์   
 การประชุม 2nd Policing in Global Cities ณ เมอืงรอ็ตเตอร์ดมั 
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารมหานครต่างๆ ต่อ
ประเด็นความท้าทายในการรกัษาความปลอดภยัในมหานคร ในหวัข้อ
ที่มุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามความปลอดภัยของเมืองท้ังทางตรง
และทางอ้อมโดยเฉพาะการก่อการร้าย อาชญากรรมไซเบอร์ โดยการ
อภิปรายแบ่งเป็น ๔ หัวข้อหลัก คือ การป้องกันการก่อการร้ายและ
สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน เมืองแห่งการฟื้นฟูและอาชญากรรม
ไซเบอร์ บทบาทของหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นที่มีต่อทัศนคติด้าน
ความปลอดภัย และการป้องกันอาชญากรรมและเคร่ืองมือในการ
ประเมินการเกิดอาชญากรรม

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยือนเนเธอร์แลนด์

Governor of Bangkok Visits the Netherlands

 The Governor of Bangkok, BMA Executives, and 
officials, visited the Netherlands during 6 - 12 June 2015  
to attend the 2nd Policing in Global Cities Conference in 
Rotterdam, as well as to seek for cooperation on water 
management and climate change countermeasures with 
various organizations of the Netherlands.
 The 2nd Policing in Global Cities Conference is a 
platform for city leaders to exchange their experiences on 
challenges in policing in metropolis, coping with both direct 
and indirect security threats, especially terrorism and  
cybercrime. The themes that were adressed this year were: 
Counter Terrorism and Community Cohesion; Resilient 
Cities and Cyber Crime; and Crime Prevention and Percep-
tion of Safety. 
 On this occasion, the delegation also took a study 
visit on water management at Deltares, a research institute 
specialized in water, soil, public utilities management  
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 โอกาสนี้คณะฯ ยังได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการน�้า ณ 
สถาบันเดลตาเรส ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านน�้า  
ดิน และสาธารณปูโภคต่างๆ โดยเฉพาะด้านการคดิค้นซอฟต์แวร์ โดย
ในการเยือนครั้งนี้ สถาบันฯ ได้น�าเสนอซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ระบบป้องกันน�้าท่วม เช่น CIRCLE ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท�านาย
ภาวะการเกิดอุทกภัยกับผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของเมือง นอกจากนั้น
ยังมีระบบจ�าลองสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบ ๓ มิติ (Delft3Di) และ
ระบบการพยากรณ์การเกิดอุทกภัย (Delft-FEWS) เป็นต้น   
 นอกจากน้ี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร  
กิจเชวงกุล) ยังได้เข้าพบและหารือข้อราชการร่วมกับ Mr.Ahmed 
Aboutaleb นายกเทศมนตรีเมืองร็อตเตอร์ดัม โดยนายกเทศมนตรี
เมืองร็อตเตอร์ดัมกล่าวว่าทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองร็อตเตอร์ดัม
ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ให้เป็นสมาชิกโครงการ 
“100 Resilient Cities (100RC)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของเมอืงให้มคีวามสามารถในการฟ้ืนฟภูายหลงัจากการเกิด
ภัยพิบัติ ความตึงเครียด และเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติ
หรือจากมนุษย์ นายกเทศมนตรีเมืองร็อตเตอร์ดัมจึงเสนอให้ท้ังสอง
เมืองใช้โครงการ 100RC เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นโดยเฉพาะด้านการ
จัดการน�้าและการป้องกันอุทกภัย นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมือง
ร็อตเตอร์ดัมยังได้เสนอให้กรุงเทพมหานครและเมืองร็อตเตอร์ดัม
สถาปนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินโครงการ
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคตอีกด้วย

 

and software engineering. During the visit, Deltares demon-
strated some fascinating flood prevention system software, 
such as CIRCLE (Critical Infrastructures: Relations and  
Consequences for Life and Environment) which effectively 
predict flood situation and its effects toward public utilities 
affecting lives and environment of the city. In addition, 
Deltares also introduced such an interesting software as 
Delft3Di, a 3D environment simulator, and Delft-FEWS, a 
flood forecasting system. 
 Moreover, Mr. Amorn Kitchawengkul, Deputy  
Governor of Bangkok, had a meeting with Mr. Ahmed 
Aboutaleb, the Mayor of Rotterdam, at Rotterdam City Hall. 
The Mayor pointed out that Bangkok and Rotterdam have 
been chosen as the members of Rockefeller Foundation’s 
100 Resilient Cities (100RC) which is obligated to increase 
city’s capacity to be able to recover after any manmade 
or natural disasters, tensions, and destructive events. Thus, 
this can be an exchange platform, especially on water 
management and flood prevention. Besides, the two cities 
could initiate a bilateral relations, which will bring about 
practical cooperation and exchanges in the future.
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ห้องรับแขก BMA Drawing Roomกทม.
ผว.กทม. ต้อนรับทูตออสเตรเลีย

 H.E. Mr.Paul Robilliard เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจ�าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องอมรพิมาน เนื่องในโอกาสรับต�าแหน่งใหม่ 

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการในประเด็นการจราจร การขนส่งสาธารณะ สิ่งแวดล้อม 

การจัดการน�้าเสีย การป้องกันน�้าท่วม การศึกษา การสาธารณสุข และการท่องเท่ียว 

ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการลงนามสถาปนาความสัมพันธ ์

กับนครเมลเบิร์น

ทูตอินเดียเสนอจับคู่ความสัมพันธ์กับ กทม.
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การ

ต้อนรับ H.E. Mr.Harsh Vardhan Shringla 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘  

ณ ห้องอมรพิมาน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้มีการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง

กรงุเทพมหานครกับเมอืงส�าคญัในอนิเดยีดงัเช่นกรงุนวิเดลีหรอืนครมมุไบ เพ่ือพฒันาเมือง

ดงักล่าวในด้านระบบสาธารณปูโภคและระบบราชการโดยยดึกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบ 

ตามโครงการเมืองอัจฉริยะ ๑๐๐ แห่งของรัฐบาลอินเดีย

ทูตฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคารวะ ผว.กทม.
  H.E. Mrs.Jocelyn S.Batoon-Garcia 

เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจ�าประเทศไทยเข้าเยี่ยม 

คารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องอมรพิมาน ในโอกาสทีก่�าลัง

จะพ้นหน้าที่ รวมระยะเวลาประจ�าการ ณ กรุงเทพมหานคร 

ทั้งสิ้น ๒ ปี ๖ เดือน

ทูตอิสราเอลเข้าเยี่ยมคารวะ ผว.กทม.
          H.E. Mr.Simon Roded เอกอัครราชทูต

อิสราเอลประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องอมรพิมาน เพื่อ

มอบหนงัสอืเรยีนเชิญผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร

เข้าร่วมการประชุมนายกเทศมนตรี คร้ังที่ ๓๐ (30th 

Conference of Mayors) ระหว่างวนัที ่๑๘ - ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

นครเยรูซาเล็ม และเมืองไฮฟา รัฐอิสราเอล
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นายกเทศมนตรีเมืองแต้จิ๋วเยี่ยมคารวะ ผว.กทม.
   วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้ให้การต้อนรับ Mr.Lu Chunjie  

เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือเร่ืองการ

แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างทั้ง

สองเมืองในด้านเศรษฐกิจการค้า โดย

กรุงเทพมหานครและนครแต้จิ๋วยินดีที่จะสนับสนุนให้มีความร่วมมือ

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนครอย่างใกล้ชิด
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รองเลขาธิการกรุงปักกิ่งวางแผนร่วมมือด้านการขนส่ง

 วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู ้ว ่าราชการ

กรงุเทพมหานครได้มอบหมายให้รองผูว่้าราชการกรงุเทพ-

มหานคร (นางผุสดี ตามไท) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ 

นายซ่ง เค้อ หนงิ อธบิดีส�านกังานการต่างประเทศมณฑล

ฝูเจี้ยน ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อเรียนเชิญผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง  

“ณ ราตรีหนึ่งแห่งเมืองจางโจว” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ ์

ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รองนายกเทศมนตรีกรุงโซลหารือความร่วมมือการท่องเที่ยว

 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให ้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวงกุล) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ  

Mr. Hyo-sung Jung รองนายกเทศมนตรีกรุงโซลเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือเรื่องความ

ร่วมมือระหว่างทั้งสองเมืองในด้านการจัดการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และการ

จดักจิกรรมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ความสัมพันธ์เมอืงพ่ีเมอืงน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร 

และกรุงโซล ในปี ๒๕๕๘

รผว.กทม. ต้อนรบัอธบิดสี�านกังานการต่างประเทศมณฑลฝเูจีย้น 

 วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มอบหมายให้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ 

Mr. Wang Chengguo รองเลขาธิการกรุงปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และหารือแนวทางความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในด้านการขนส่งสาธารณะ 

(public transportation) และระบบขนส่งอัจฉริยะ (smart transportation) 

ซ่ึงกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่งมีแผนที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

ให้ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 

เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร
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 เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร

กรงุเทพมหานคร มอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยชาวเนปาลให้แก่กองทนุช่วยเหลือแผ่นดินไหวในเนปาล (Nepal Earthquake Relief 

Fund) ซึ่งเป็นเงินท่ีประชาชนร่วมบริจาคผ่านบัญชี “กรุงเทพรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล” เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 

๒,๑๐๘,๙๘๑.๔๑ บาท โดยมีนายขคนาถ อภิการี (H.E. Mr. Khaga Nath Abhikari) เอกอัครราชทูตเนปาลประจ�าประเทศไทย 

เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 On 3 June 2015, at 10.00 a.m., M.R. Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok and administrators of 

the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) give the money at the total of 2,108,981.41 Baht to H.E. Mr. 

Khaga Nath Adhikari, the Nepalese Ambassador to Thailand at Amonphiman Room, Bangkok City Hall. This sum 

of money was donated by the people to the Nepal Earthquake Relief Fund through the account named “กรุงเทพ

รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล” (Together Bangkok for Helping the Nepalese Victim).

 เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ Ms. Salma Noor ผู้อ�านวยการโครงการเมืองพี่เมืองน้อง เขตปกครองมอมบาซา สาธารณรัฐ

เคนยา เข้าหารอืข้อราชการกบัผูอ้�านวยการกองการต่างประเทศ เพือ่หารอืถงึความสมัพนัธ์และโครงการความร่วมมอืในอนาคตระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับเขตปกครองมอมบาซา ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากร การท่องเที่ยว การแพทย์ และการ

สาธารณสุข 

 On 23 April 2015, Ms. Nongluck Tamsuwan, Director of International Affairs Division, Bangkok Metropolitan 

Administration, welcomed Ms. Salma Noor, Director of Sister City Program, Mombasa County Government.  

Together they discussed the issues regarding the cooperation between Bangkok and Mombasa in various areas, 

such as education, economic, human resource development, tourism, medicine and public health.

กทม. ส่งมอบเงนิช่วยเหลอืเหตแุผ่นดนิไหวเนปาลกว่า ๒.๑ ล้านบาท

Bangkok Donates Over 2.1 Million Baht for Nepalese Earthquake Relief

ผอ.กกต. ต้อนรับผูแ้ทนจากเขตปกครองมอมบาซา เคนยา

Director of International Affairs Division  

Welcomes Mombasa Representative
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 ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครและคณะเดนิทางเยอืนนคร

โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีภารกิจเข้าเยี่ยม

คารวะ H.E. Mr. Lê Hoàng Quân ประธานคณะกรรมการนคร

โฮจมินิห์และลงนามความตกลงการสถาปนาความสมัพนัธ์ฉนัมติร

ระหว่างกันเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยทั้งสองเมืองจะจัด

สภาพแวดล้อมและข้อมูลพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือใน

ด้านทีท่ัง้สองฝ่ายมีความถนดัและจะได้รบัผลประโยชน์ โดยเฉพาะ

ในด้านการค้า การลงทนุ การศกึษาและการฝึกอบรม วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีวฒันธรรมและการท่องเท่ียว การวางผงัเมือง และ

การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม

 M.R. Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bang-

kok, and delegation visited Ho Chi Minh City, Socialist 

Republic of Vietnam. on 3 April 2015. The Governor 

paid a courtesy call on H.E. Mr. Lê Hoàng Quân,  

Chairman of the People’s Committee of Ho Chi Minh 

City, and signed the Agreement on Establishment of 

Friendly Relations. Both cities shall provide favorable 

conditions and suitable ground to exchange information 

and experiences, attentively promote cooperation in 

the Cities’ strong and advantageous areas, especially  

in trade, investment, education and training, science 

and technology, culture and tourism, urban planning, 

development and environment.

Off icial Establishment of Relations between Bangkok and Ho Chi Minh City

สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ

กรุงเทพมหานคร กับ นครโฮจิมินห์
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 กรุงเทพมหานครเชิญเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมท�ากิจกรรมในโครงการ “Bangkok Sister City 

Youth Program 2015” ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นปีที่ ๕ ที่กรุงเทพมหานครเป็น 

เจ้าภาพต้อนรับคณะเยาวชน ซึ่งครั้งนี้มีเมืองเข้าร่วมจ�านวน ๑๗ เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง กรุงจาการ์ตา กรุงมะนิลา กรุงพนมเปญ  

กรุงมอสโก กรุงฮานอย จังหวัดฟูกูโอกะ นครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ นครฉงชิ่ง นครปูซาน นครอู่ฮั่น เมืองเซินเจ้ิน เมืองต้าเหลียน  

เมืองอินชอน เมืองแตกู และกรุงเทพมหานคร รวมจ�านวน ๙๐ คน ภายใต้แนวความคิด “Utmost Bangkok” โดยแบ่งเยาวชนออก

เป็น ๗ กลุ่มกิจกรรม ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครตามเนื้อหาของกิจกรรม คือ มหานครแห่งความปลอดภัย 

มหานครแห่งโอกาส มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งส่ิงแวดล้อม มหานครแห่งความสุข มหานครแห่งการมีส่วนร่วม และ 

มหานครแห่งการพัฒนา 

 นอกจากนีเ้พือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ ๖๐ พรรษาในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้น�าคณะเยาวชนเข้าเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม  

และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงเย่ียมชมและมอบนิทานพ้ืนบ้านของต่างประเทศแก่โรงเรียนวิชูทิศ 

เขตดินแดง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  วัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อให้

เยาวชนของเมืองพี่เมืองน้องได้มีความใกล้ชิด ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมและจัดการเมืองร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้

เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์ 

ต่อไปในอนาคต

โครงการแลกเปลีย่นเยาวชน

กรุงเทพมหานคร
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 The BMA invited youth representatives of Bangkok’s sister cities and cooperation cities to attend Bangkok 

Sister City Youth Program 2015 held during 18 - 25 June 2015. Bangkok has hosted the Program for the 5th time 

with the participation of 90 participants from 17 cities, including Beijing, Jakarta, Manila, Phnom Penh, Moscow, 

Hanoi, Fukuoka, Guangzhou, Shanghai, Chongqing, Busan, Wuhan, Shenzhen, Dalian, Incheon, Daegu and Bangkok.  

The theme of the Program was “Utmost Bangkok,” covering 7 fields of BMA management: Metropolis of Safety, 

Opportunity, Learning, Environment, Happiness, Public Participation and Development. 

 In addition, on the occasion of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary, the BMA 

took the participants to visit “Amphawa Chaipatthananurak Project,” Samut Songkhram Province, and The  

Sirindhorn International Environmental Park, Phet Buri Province. The participants also visited BMA’s Wichutit 

School, a school under HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s royal initiative to strengthen juvenile capabilities 

for their quality of lives, and donated cities’ local folklore books. 

 The objectives of this year’s Program were to bring youths from  

Bangkok’s sister cities and cooperation cities together in order to understand 

the differences of cultures and city managements. Knowledge and  

experiences gained from this congregation were certainly be beneficial to  

their lives and their future.

Bangkok Sister City 

Youth Program
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 กรุงเทพมหานครโดยกองการต่างประเทศและส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว เข้าร่วมงาน Seoul 

Friendship Fair ประจ�าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

โดยผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศได้น�าคณะนักแสดงจากส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมขบวนพาเหรด

ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงโซล จ�านวน ๑๔ เมืองจากทั่วโลก ได้แก่ กรุงปักกิ่ง กรุงไคโร กรุงฮานอย กรุงฮอกไกโด 

กรุงมาปูโต กรุงมินสก์ กรุงมอสโก นครเซี่ยงไฮ้ นครไทเป กรุงทาชเคนต์ กรุงเตหะราน กรุงโตเกียว กรุงอูลานบาตอร์ และ

กรุงโซลในฐานะเมืองเจ้าภาพ

 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ท�าการแสดงชุด “รับขวัญข้าว” โดยได้แนวคิดมาจากการท�าขวัญข้าว เพื่อระลึก

ถึงพระคุณของพระแม่โพสพ และแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของผืนแผ่นดินที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งก�าเนิด 

พืชพันธุ์ธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์

 เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ

เข้าพบ Mr. Park Ki Yong ผู้อ�านวยการกองการวางแผนทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรุงโซล (SHRDC) สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง

การเดนิทางเยอืนกรงุโซล สาธารณรฐัเกาหล ีเพือ่เข้าร่วมงาน “2015 Seoul 

Friendship Fair” ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ - ๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ โดยได้หารือถึงการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากร ณ กรุงโซล 

และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและโครงการฝึกอบรมของทั้งสองเมือง 

ในอนาคต
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ผอ.กกต. เข้าพบผู้แทนจาก SHRDC สาธารณรัฐเกาหลี

เข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair
กทม.

BMA Takes Part in 2015 Seoul Friendship Fair

 กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์

เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงโซลเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 

๒๕๔๙ โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการ

กรงุเทพมหานคร และ H.E. Mr. Won Sei Hoon รอง

นายกเทศมนตรีกรุงโซล โดยความสัมพันธ์ระหว่าง

กรุงเทพมหานครและกรุงโซลเป็นไปได้ด้วยดีตลอด

ตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ประจ�าป ี ๒๕๕๘
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 On 1 May 2015, Director of International Affairs Division had a meeting with Mr. Park Ki Yong, Director of 

Human Resource Planning Division, Organization Seoul Human Resource Development Center (SHRDC), Seoul 
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Director of International Affairs Division Meets 

with SHRDC Representative

Metropolitan Government (SMG) during the Republic 

of Korea visit attending 2015 Seoul Friendship Fair 

from 30 April - 4 May 2015. Together they discussed 

the BMA’s participation in SMG’s training programs 

as well as personnel exchanges and training programs 

between the two cities in the future.

 The BMA participated in the 2015 Seoul Friendship Fair which is held during 30 April - 4 May 2015 in Seoul, 

the Republic of Korea. The Director of International Affairs Division led the performers from Culture, Sports and 

Tourism Department to join the Global Parade together with 14 Seoul’s Sister Cities around the world, including 

Beijing, Cairo, Hanoi, Hokkaido, Maputo, Minsk, Moscow, Shanghai, Taipei, Tashkent, Tehran, Tokyo, Ulaanbaatar 

and Seoul as the host city.

 In addition, the BMA showcased “Spirit of Rice” performance. Inspired by the ritual of  

Spiritualizing the Rice, the show reflected the gratitude toward the Rice Goddess and appreciated the importance 

of our motherland, which gives us our lives.

 Bangkok and Seoul initiated Sister City Relations on 16 June 2006. The Agreement was signed by H.E. Mr. 

Apirak Kosayodhin, Governor of Bangkok, and H.E. 

Mr. Won Sei Hoon, Vice Mayor of Seoul. The two 

cities have enjoyed their great relations since then.

ประจ�าป ี ๒๕๕๘
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 เมื่อวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กองการต่างประเทศได้รับเกียรติจากเยาวชนกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๙ คน มาเข้ารับ

การอบรมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “Liaison Officer” และผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครในโครงการ Bangkok Sister City Youth  

Program 2015 (BSCYP 2015) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๘ ภายใต้หัวข้อ “Utmost Bangkok” 

โครงการ BSCYP เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกองการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้

ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของกรงุเทพมหานครและเมอืงทีม่คีวามสมัพนัธ์เป็นเมอืงพีเ่มอืงน้อง และมคีวามสมัพนัธ์ตามกรอบบันทกึ

ความร่วมมือกับเมืองใหญ่ต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ให้มีความ 

ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่การด�าเนินงานของกรุงเทพมหานครและส่งเสริมภาพลักษณ์กรุงเทพมหานครในภาพรวม  

ต่อเยาวชนทั้งเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานคร กิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น

 On 4 - 5 June 2015, 19 Bangkok youths participated in the Liaison Officer Training Program arranged by 

the International Affairs Division (IAD) as they were readying to participate in Bangkok Sister City Youth Program 

2015 (BSCYP 2015) as the liaison officers as well as Bangkok youth representatives during 18 - 25 June 2015.  

The Program was held for the 5th time under the theme of “Utmost Bangkok.” Initiated by the IAD, it allowed 

university students from Bangkok and its sister cities along with cooperation cities to come together, exchange 

their experience and culture, and strengthen the ties among participating cities. It was also a chance for the BMA 

to make its works and image known through various social and cultural activities.
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“ผู้แทนเยาวชน กทม. ... Liaison Officer รุ่นเล็ก”
“Bangkok Youth Representatives...the Junior Liaison Officers”
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 ระหว่างการเยอืนราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์เมือ่วนัที ่๖-๑๒ 

มถุินายน ๒๕๕๘ คณะผูแ้ทนกรงุเทพมหานครได้รบัฟังการบรรยาย

สรุปและเยี่ยมชมสถานที่ด้านการจัดการน�้าและการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเมืองร็อตเตอร์ดัม ดังต่อไปนี้

การรับมือน�้าท่วมของเมืองร็อตเตอร์ดัม

 - โครงการหลงัคาสเีขยีว (Green Roofs Program) เป็นหนึง่ในโครงการเพ่ือแก้ปัญหาภยัพิบติัจากน�า้โดยการปลูกพชืบนดาดฟ้า

อาคารแบบเตม็พ้ืนทีซ่ึง่สามารถชะลอความเรว็ของน�า้ฝนและดดูซบัปริมาณน�า้ฝนได้บางส่วน ช่วยลดแรงดนัภายในท่อระบายน�า้ระหว่าง

ฝนตกหนัก อีกทั้งยังช่วยดักจับฝุ่นละออง ลดมลพิษในอากาศ และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย 

 - Benthemplein Water Plaza เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับน�้าเมื่อฝนตกหนัก สามารถป้องกันน�้าท่วมในบริเวณ

โดยรอบและลดแรงดันในระบบระบายน�้า เมื่อไม่มีน�้าในอ่างเก็บน�้าก็สามารถใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ได้

 - Urban Floodplain “Westersingel” เป็นคลองขดุบริเวณศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของเมอืงร็อตเตอร์ดัมเพ่ือรองรบัน�า้ทีล้่น

จากระบบท่อระบายน�้าในช่วงหน้าฝน และนอกฤดูฝนยังเป็นพื้นที่สาธารณะส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้

 - “Museumparkgarage” Underground Water Storage เป็นอ่างเก็บน�้าใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีความจุ 

๑๐ ล้านลิตร (เทียบเท่าความจุสระว่ายน�้าโอลิมปิก ๔ สระ) สร้างอยู่ภายใต้ลานจอดรถใต้ดินความจุ ๑,๑๕๐ คัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลดความเส่ียงการเกิดน�า้ท่วมบรเิวณศนูย์กลางเมอืง โดยใช้เป็นแหล่งเกบ็น�า้ชัว่คราวระหว่างฝนตกหนกั เมือ่ปรมิาณน�า้ทีร่อการระบาย

ลดลงแล้วก็จะระบายน�้าออกโดยผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติต่อไป

   

Green Poofs Program

Benthemplein Water Plaza

Urban Floodplain “Westersingel”

“Museumparkgarage” Underground 
Water Storage




