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กรุงเทพมหานครกับเมืองเซินเจิ้น
สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ

Bangkok and Shenzhen 
Establish Sister City Relations

	 (10	July	2015)	M.R.	Sukhumbhand	Paribatra,	the	

Governor	of	Bangkok,	warmly	welcomed	Mr.	Ai	Xuefeng,	

Vice	Mayor	of	Shenzhen,	on	an	official	visit	to	Bangkok	to	

pay	a	courtesy	call	the	Governor	of	Bangkok	and	attend	the	

signing	ceremony	of	the	Memorandum	of	Understanding	

on	the	Establishment	of	Sister	City	Relations.

	 During	 the	 courtesy	 call,	 the	 Vice	 Mayor	 of		

Shenzhen	emphasized	on	the	importance	of	the	City	of	

Shenzhen	as	China’s	first	special	economic	zone	under	

the	 “Open	Door	 Policy”	 of	 the	 former	 President	 Teng	

Xiaoping.	 Shenzhen	 has	 approximately	 18	 million		

populations	and	a	total	economic	value	of	2,800	million	

USD.	On	this	occasion,	Mr.	Ai	Xuefeng	stated	that	it	was	

Shenzhen’s	pleasure	to	officially	establish	relations	and	

initiate	 cooperation	with	 Bangkok,	 a	 capital	 city	 and	 a	

	 (วันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๘)	ม.ร.ว.	สุขุมพันธุ์	บริพัตร		

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร	พร้อมคณะผูบ้รหิารและข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร	 ให้การต้อนรับ	Mr.	 Ai	 Xuefeng	 รองนายก-

เทศมนตรีเมืองเซินเจ้ิน	 เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพ-

มหานครอย่างเป็นทางการ	เพือ่เยีย่มคารวะผูว่้าราชการกรุงเทพ-

มหานคร	 และร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

	 ระหว่างการเข้าเยีย่มคารวะผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	

รองนายกเทศมนตรเีมอืงเซนิเจิน้ได้กล่าวถงึความส�าคญัของเมอืง

เซินเจ้ินในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนตามนโยบาย

การเปิดประเทศของประธานาธิบดีเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ปัจจุบันมี

ประชากรทั้งหมดประมาณ	๑๘	ล้านคน	 โดยในปี	๒๕๕๗	 เมือง

เซินเจิ้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมถึง	 ๒,๘๐๐	 ล้านดอลลาร์	

และในโอกาสนี้นครเซินเจิ้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้สถาปนา

ความสัมพันธ์	 และสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
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กรงุเทพมหานครในฐานะเมอืงหลวงทีเ่ป็นศนูย์กลางทางการเมอืง	

เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรมของประเทศ	 นอกจากนี้รองนายก-

เทศมนตรีเมืองเซินเจิ้นยังได้มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี	 มูลค่า	

๔๐,๐๐๐	หยวน	 (ประมาณ	๒๑๘,๐๐๐	บาท)	 หรือปริญญาโท	

มูลค่า	๔๕,๐๐๐	หยวน	(ประมาณ	๒๔๖,๐๐๐	บาท)	จ�านวน	๒	

ทุน	ณ	 มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น	 แก่กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์

ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

	 เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมคารวะแล้ว	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพ-

มหานครและรองนายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้นได้ร่วมกันลงนาม	

ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี	่

เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองเซินเจ้ิน	 เพ่ือ	

แสดงเจตจ�านงในการร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและไมตรีจิต

ระหว่างกัน	 รวมถึงการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต		

โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน	

political,	 economic	 and	 cultural	 center	 of	 Thailand.		

Moreover,	on	behalf	of	Shenzhen	Universiade	International	

Scholarship	Foundation,	the	Vice	Mayor	gave	2	scholarships	

for	an	undergraduate	or	a	postgraduate	program	worth	

40,000	 and	 45,000	 RMB	 respectively	 at	 Shenzhen		

University.	 It	 was	 intended	 for	 the	 human	 resource		

development	of	the	Bangkok	Metropolitan	Administration.

	 After	the	courtesy	call,	the	Governor	and	the	Vice	

Mayor	signed	the	Memorandum	of	Understanding	on	the	

Establishment	of	Sister	City	Relations	between	the	City	of	

Bangkok	 of	 the	 Kingdom	of	 Thailand	 and	 the	 City	 of		

Shenzhen	of	the	People’s	Republic	of	China	to	strengthen	

the	 understanding	 and	 goodwill	 between	 the	Cities	 as		

well	 as	 encourage	 practical	 cooperation	 in	 the	 future		

and	 to	 promote	mutual	 prosperity	 and	 development		

on	principles	of	equality	and	mutual	benefits.
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	 นายชิโระ	ซะโดชิมะ	เอกอคัรราชทตู-

ญี่ปุ นประจ�าประเทศไทย	 พร้อมคณะได้

เข้าเยี่ยมคารวะ	 ม.ร.ว.	 สุขุมพันธุ์	 บริพัตร	

	 	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ได้อนุญาตเอกอัคร-

ราชทูต	ณ	กรุงมาดริด	และคณะผู้แทนจากศูนย์วิจัย	CIEMAT	

ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านพลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และเทคโนโลยี

ของสเปน	 และบริษัท	 Abengoa	 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าของ

สเปนที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากว่า	

๗๐	 ปี	 เพื่อหารือเรื่องลู่ทางความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

ในด้านพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจสีเขียว	เมื่อวันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๘

ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่	 เมื่อวันที่	 ๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	

ณ	 ห้องอมรพิมาน	 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	 ในการนี้	 เอกอัครราชทูตฯ	 ได้มอบแผ่นปายจ�าลอง

สะพานไทย	-	ญี่ปุน	ถนนพระราม	๔	แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย

	 	 เมื่อวันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๘	H.E.	Mr.	Yasuhiro	

Ozato	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม	 ประเทศญี่ปุน	

พร้อมด้วย	H.E.	Mr.	Shiro	Sadoshima	เอกอัครราชทูต-

ญี่ปุนประจ�าประเทศไทย	 และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอย	 เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อหารือข้อราชการ	 แลกเปล่ียนประสบการณ์	 น�าเสนอ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้อนรับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมญี่ปุน

เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย
เขาเยี่ยมคารวะผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เทคโนโลยีการก�าจัดขยะของญี่ปุ น	 พร้อมทั้งกล่าวถึงการริเร่ิมความร่วมมือ

ด้านการจัดการขยะ	 ซึ่งเป็นการด�าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุนในการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะ

ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกอัครราชทตู ณ กรุงมาดรดิ และคณะผูเชีย่วชาญดานพลงังานทดแทน

เขาเยีย่มคารวะผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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การประชุม Asian Mayors Forum  
ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

	 ดร.วัลลภ	สุวรรณดี	ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ-

กรุงเทพมหานคร	เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริหารองค์กร	Asian	Mayors	Forum	ครั้งที่	๕	

ระหว่างวันที่	๒๙	สิงหาคม	-	๑	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	กรุงเตหะราน

และเมอืงคาซวนิ	สาธารณรฐัอสิลามอหิร่าน	โดยทีป่ระชมุได้หารือ

ถึงกิจกรรมการด�าเนินการขององค์กรในช่วง	 ๑	 ปีที่ผ่านมา		

รวมถึงความคืบหน้าในการจัดการประชุมใหญ่ในปีหน้า	 ณ		

เมอืงกาเซยีนเทป็	สาธารณรฐัตรุก	ีทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสให้มกีาร

เสนอประเด็นส�าหรับการหารือระหว่างการประชุมดังกล่าว		

ซึง่	ดร.วัลลภ	ได้เสนอประเดน็เรือ่งการถ่ายโอนอ�านาจจากรฐับาล

กลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และที่ประชุมก็เห็นชอบ

ให้เป็นหนึ่งในหัวข้อการประชุมครั้งต่อไป

	 นอกจากนีผู้แ้ทนกรงุเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชมุ

เชงิปฏบัิตกิารในหัวข้อท่ีเกีย่วข้องกับการท่องเท่ียวและการจราจร

ขนส่ง	 ซึ่งได้ข้อสรุปว่าควรมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร	 รวมถึง

Executive Board Meeting of Asian 
Mayors Forum in Iran

	 Dr.Vallop	Suwandee,	Chairman	of	Advisers	 to	

Governor	of	Bangkok,	represented	Bangkok	in	the	Fifth	

Executive	Board	Meeting	of	Asian	Mayors	Forum	(AMF),	

held	 in	 Tehran	 and	Qazvin,	 Islamic	 Republic	 of	 Iran,	

from	29	August	to	1	September	2015.	The	Board	was	

informed	of	AMF’s	operation	during	the	past	year	and	

the	 preparation	 progress	 of	 next	 year’s	 General		

Assembly	of	the	AMF	to	be	held	in	Gaziantep,	Republic	

of	Turkey.	As	the	floor	was	opened	for	suggestions	on	

contents	 of	 the	 next	 Assembly,	 Dr.Vollop	 proposed		

a	 topic	 regarding	 how	 local	 government	 can	 gain		

more	autonomy	from	central	government,	which	was	

accepted	as	an	agenda	for	the	Meeting.

	 There	 are	 two	 minor	 sessions	 included,		

Sustainable	Urban	 Transportation	 in	 Asian	Cities	 and	

Culture	and	Economy	of	Urban	Tourism	in	Asian	Cities.	

จดหมายข่าว  I  ปีที่ 8 ฉบับที่ 46
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“Bangkok 曼谷” in 23rd Guangzhou Fair
	 Mr.Poksak	 Nilubon,	 Adviser	 to	 Governor	 of		

Bangkok,	led	Bangkok	delegation	to	23rd	Guangzhou	Fair	

held	in	Guangzhou,	People’s	Republic	of	China,	from	28	

to	31	August	2015.	 It	was	an	occasion	 for	Bangkok	 to	

promote	 its	 tourism	 and	 reassured	 Chinese	 tourists,		

especially	 those	 from	 Guangdong	 Province,	 to	 visit		

Bangkok	 again.	 The	booth	of	 Bangkok	was	 decorated	

vividly	with	Thai	dancing	art	and	Thai	food	demonstration.	

Souvenirs	were	also	given	out	to	the	public.	Additionally,	

H.E.	Mr.	Chen	Jian	Hua,	the	Mayor	of	Guangzhou,	took	a	

short	visit	at	Bangkok’s	booth	and	had	BMA	Executive	as	

a	distinctive	tour	guide.

“Bangkok 曼谷 ยินดีต้อนรับ” 
ในงานกวางโจวแฟร์ ครั้งที่ ๒๓

	 นายปกศกัดิ	์นลิอบุล	ทีป่รกึษาของผูว่้าราชการกรุงเทพ-

มหานคร	 น�าคณะกรุงเทพมหานครเข้าร่วมจัดงานกวางโจวแฟร์	

ครั้งที่ 	 ๒๓	 ระหว่างวันที่	 ๒๘-๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 โดย

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร	 เพื่อเรียกความ	

เชื่อม่ันจากนักท่องเท่ียวชาวจีนโดยเฉพาะจากมณฑลกวางตุ้ง	

ให้เดินทางกลับมาเท่ียวกรุงเทพมหานคร	 พร้อมทั้งสร้างสีสัน	

ให้กับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ	 โดยจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย	 แจก	

ของทีร่ะลกึ	สาธิตอาหารไทย	และคณะผูบ้รหิารยงัได้น�า	H.E.	Mr.	

Chen	 Jian	 Hua	 นายกเทศมนตรีนครกวางโจวเยี่ยมชมบูธของ

กรุงเทพมหานครด้วย

การสร้างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	

อีกทั้งยังมีความคิดริเริ่มในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง	

เมืองสมาชิก	 ผ่านการประชุมและการฝึกอบรมเยาวชนให้เป็น

นายกเทศมนตรีและนักบริหารรุ่นเยาว์อีกด้วย

The	traffic	panel	suggested	that	the	members	should		

improve	cooperation	and	dialogue	to	solve	transport	

problems	using	a	human-centered	approach,	and	the	

tourism	panel	proposed	to	form	an	alliance	committee	

to	promote	tourism	industry.	Furthermore,	there	were	

initiations	 to	 hold	meetings	 for	 local	 authorities	 to		

exchange	their	experience,	and	to	train	youngsters	as	

young	mayors	and	young	managers.
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	 กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	 Asia	 Junior	

Sports	Exchange	Games	2015	ครั้งที่	๙	ระหว่างวันที่	๒๕	-	

๓๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	ณ	กรงุโตเกยีว	ประเทศญีปุ่น	ซึง่เป็นกจิกรรม

หนึง่ของการประชมุเครอืข่ายเมอืงใหญ่ของเอเชยี	๒๑	(The	Asian	

Network	of	Major	Cities	21:	ANMC	21)	โดยในกฬีาแบดมนิตนั

รุ่นอายุไม่เกิน	๑๖	ปี	ประเภททีมผสม	รอบชิงชนะเลิศ	กรุงเทพ-

มหานครคว้าชัยชนะเหนือไทเป	๓	 -	 ๑	 คู่	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง	 นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครยังได้อันดับที่	 ๑๐	 จาก

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสอีกด้วย

กทม. ควาเหรียญทองแบดมินตันกีฬาเยาวชนเอเชีย
BMA Grabs Gold in Asia Junior Sports Exchange Games

ผูแทนมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรเขาพบ ผอ.กกต.
National University of Singapore Representative Visits Director of IAD

	 BMA	 officials	 and	 youth	 athletes	 participated	

in	Asia	Junior	Sports	Exchange	Games	2015	which	was	

held	from	25	to	31	August	2015	in	Tokyo,	Japan.	It	was	

one	 of	 the	 activities	 of	 the	 Asian	 Network	 of	Major	

Cities	21:	ANMC	21.	 In	 the	final	 round	of	U16	mixed	

team	badminton,	the	BMA	won	a	gold	medal	against	

Chinese	Taipei	with	the	score	of	3	-	1.	In	addition,	the	

BMA	won	10th	place	in	table	tennis.

	 Mr.	 Louis	 Low,	 Manager	 of	 Admissions	 and	

Academic	Partnerships,	Lee	Kuan	Yew	School	of	Public	

Policy	of	National	University	of	Singapore	paid	a	visit	to	

Director	 of	 International	 Affairs	 Division	 (IAD)	 and	

Director	of	Planning	and	Learning	Promotion	Division	

on	24	July	2015.		In	this	regard,	Mr.	Louis	shown	and	

discussed	the	details	of	current	curriculums	of	Master	

Degree	 and	 Ph.D.,	 which	 have	 been	 developed	 for	

a	preparation	for	ASEAN	Community	integration.			

	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 ห้องประชุม

กองการต่างประเทศ	Mr.	Louis	Low,	Manager	of	Admissions	

and	Academic	Partnerships	จากสถาบันนโยบายสาธารณะ

ลี	 กวน	 ยู	 (Lee	 Kuan	 Yew	 School	 of	 Public	 Policy)	

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	 (National	 University	 of	

Singapore)	 เข้าพบผู ้อ�านวยการกองการต่างประเทศและ

ผู้อ�านวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้	 สถาบันพัฒนา

ข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์

เรื่องหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันที่พัฒนาขึ้น

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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Aichi High School Students in Bangkok
	 International	 Affairs	 Division	welcomed	 Aichi	

youth	delegation	 to	Bangkok	 for	 the	Aichi	 -	Bangkok	

High	School	Student	Youth	Exchange	Program,	which	

was	held	during	5	-	11	August	2015.	It	was	the	program	

in	 accordance	with	 the	 sister	 city	 relations	 between	

Bangkok	and	Aichi	Prefecture.	Bangkok	has	 sent	high	

school	students	to	Aichi	every	year	since	2012	and	had	

a	chance	to	receive	Aichi	delegation	for	the	first	time	

this	year.

	 Aichi	 students	 were	 greatly	 impressed	 with	

every	provided	activities,	such	as	the	courtesy	call	on	

the	Governor	of	 Bangkok,	 visiting	Aichi-based	 factory	

in	Thailand,	visiting	Bang	Pa-in	Palace,	Temple	of	the	

Emerald	 Buddha,	 Grand	 Palace,	 etc.	 The	 highlights	

of	 the	 Program	 were	 homestay	 and	 Mathayom	

Prachaniwet	 School	 visit.	 The	 students	 had	 a	 blast	

and	were	able	to	build	a	bond	with	Bangkok	people	

via	these	activities.

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ

ของกรุงเทพมหานคร

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ

เมืองพี่เมืองนอง
Youth Exchange Programs with Sister Cities of Bangkok

เยาวชนจังหวัดไอจิเยือน กทม.
	 เมื่อวันที่	๕	-	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๘	กองการต่างประเทศ

ได้ต้อนรับคณะเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัด

ไอจิ	ประเทศญี่ปุน	จ�านวน	๑๐	คน	ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนเยาวชน	ณ	 กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงเป็นโครงการตาม

กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับ

จังหวดัไอจ	ิโดยกรงุเทพมหานครได้น�าคณะเยาวชนจากกรุงเทพ-

มหานครเยอืนจงัหวดัไอจเิป็นประจ�าทกุปี	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ

ปีนีเ้ป็นปีแรกทีค่ณะเยาวชนจงัหวดัไอจไิด้มาเยอืนกรงุเทพมหานคร

ตามโครงการดังกล่าว

	 เยาวชนจากจงัหวดัไอจต่ิางได้รบัความประทบัใจจากการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งการเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร	 การเยี่ยมชมโรงงานของชาวไอจิที่เข้ามา

ประกอบกิจการในประเทศไทย	การเยีย่มชมพระราชวงับางปะอนิ	

วดัพระแก้ว	พระบรมมหาราชวงั	ฯลฯ	โดยกจิกรรมทีถ่อืเป็นหวัใจ

ส�าคัญของโครงการคือการได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์

และการเข้าชั้นเรียนกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศ	ซึ่งทั้ง

สองกิจกรรมได้สร้างความสนุกสนานและความผูกพันกับชาว

กรุงเทพมหานครให้แก่นักเรียนไอจิเป็นอย่างมาก
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	 กรงุเทพมหานครน�าเยาวชนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย
เข้าร่วมโครงการ	“11th	Shanghai	International	Youth	Inter-
active	 Friendship	 Camp	 2015”	 ระหว่างวันที่	 ๒๑-๓๑	
กรกฎาคม	๒๕๕๘	จดัขึน้โดย	Shanghai	People’s	Association	
for	Friendship	with	Foreign	Countries	และ	Shanghai	Youth	
Federation	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ระหว่าง
เมืองท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับนครเซ่ียงไฮ้โดยผ่านการท�ากิจกรรม
ของเยาวชนนานาชาติ	 ซึ่งมีผู ้แทนเมืองและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ	 ในปีนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น	 ๑๒๐	 คน	 จาก	 ๒๐	 ประเทศ	
ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 เช่น	 กิจกรรมแนวผจญภัยอย่างการ
แข่งขันพายเรือมังกร	 เดินบนทางวิบาก	 เพื่อสร้างความสามัคคี	
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผังเมือง	 หอไข่มุก	 ล่องเรือชมแม่น�้าหวงผู่	
รวมถึงการวาดภาพระบายสีและการจัดโตะประชาสัมพันธ์เมือง
ของตน	 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้ได้รางวัลอันดับที่
สองจากการให้คะแนนของผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ด้วย

	 คณะผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 ๑๓	 คน	
เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครฉงชิ่ง	
สาธารณรฐัประชาชนจนี	ระหว่างวนัท่ี	๑๕	-	๒๖	มถินุายน	๒๕๕๘		
เพ่ือศึกษาเรียนรู้ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 	 และประวัติศาสตร์ของจีน	
ทัง้การเขยีนพูก่นัจนี	การร�ากงัฟ	ูการร�าร่ม	และภาษาจีน	พร้อมท้ัง
ได้ทัศนศึกษาสถานที่ส�าคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์	
เช่น	ต้าจู่	สือชี่โค่ว	และพิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา	เป็นต้น

เยาวชนกรุงเทพฯ สู่ค่ายแลกเปล่ียนเยาวชน ณ นครเซี่ยงไฮ้

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครฉงชิ่ง

Bangkok Youth Representatives Fly to Shanghai

Bangkok - Chongqing Youth Exchange Program

	 The	 BMA	 sent	 high	 school	 students	 to	 11th	

Shanghai	 International	 Youth	 Interactive	 Friendship	
Camp	2015	from	21	to	31	July	2015,	held	by	Shanghai	
People’s	Association	for	Friendship	with	Foreign	Countries	
and	 Shanghai	 Youth	 Federation.	 Attended	 by	 120	
students	from	20	countries,	the	Camp	aimed	to	promote	
relations	between	Shanghai	and	its	friendly	cities	through	
many	activities,	such	as	dragon	boat	competition,	walk	
rally,	Urban	Planning	Museum	visit,	Oriental	Pearl	Tower	
visit,	 Huangpu	 river	 cruise,	 drawing	 and	painting.	 The	
participants	from	each	city	was	given	a	table	to	arrange	
in	order	to	publicize	their	own	city.	As	the	final	results	
were	 revealed,	 Bangkok	 received	 the	 second	most	
public	 votes	 and	 was	 placed	 as	 the	 second	most	
popular	among	the	participating	cities.

	 Bangkok	 youth	 representatives	 joined	 “2015	
Chongqing	 Summer	 Camp”	 in	 Chongqing,	 People’s	
Republic	of	China,	which	had	been	held	from	15	to	26	
June	2015,	to	promote	the	mutual	relations	between	
Chongqing	 and	 Bangkok.	 Through	 this	 program,	 the	
students	 learned	 Chinese	 language,	martial	 art,	 folk	
dance,	calligraphy,	and	tea	art	as	well	as	experienced	
Chinese	culture	by	visiting	various	important	attractions,	
such	as	Chongqing	Dazu,	Ciqikuo	Ancient	Town,	The	
Three	Gorges	Museum	of	Chongqing,	etc.	
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	 กองการต่างประเทศน�าคณะเยาวชนท่ีได้รับคัดเลือก

ให้เป็นผูแ้ทนกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	๖	คน	เดนิทางไปเข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดฟูกูโอกะเพื่อศึกษาเรียนรู้	

ด้านอนเิมชัน่	และวฒันธรรมญีปุ่น	ระหว่างวนัที	่๓๑	พฤษภาคม-

๖	มถินุายน	๒๕๕๘	ณ	จงัหวดัฟกููโอกะ	ประเทศญีปุ่น

	 ข้าราชการและผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร	 รวม

จ�านวน	๑๐	 คน	 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

เมอืงแตก	ูสาธารณรฐัเกาหล	ีระหว่างวนัที	่๘-๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๘	

จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองแตกูร่วมกับมหาวิทยาลัย	 Catholic	

University	of	Daegu	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นน�าของ

เกาหล	ีในการเข้าร่วมโครงการดงักล่าวคณะจากกรงุเทพมหานคร

ได้เยี่ยมชม	Daegu	National	Museum:	The	National	Debt	

Repayment	Movement	 พิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มชาวเกาหลีในอดีต	 พิพิธภัณฑ์การย้อมสีจาก

ธรรมชาต	ิ(Natural	Dye	Museum)	เยีย่มชมบรษิทั	Daegu-Tec	

Corporation	 ซ่ึงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของเมืองที่ผลิตเคร่ืองมือ

ตัด	 (Cutting	 Tools)	 เยี่ยมชมทัศนียภาพเมืองแตกูจากภูเขา	

Apsan	นอกจากนี้	คณะเยาวชนยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี	 ได้แก่	 การเล่นกีฬาเทควันโด	 การเต้น	 K-Pop	 และการ

ตีกลอง	Samulnori	อีกด้วย

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดฟูกูโอกะ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติเมืองแตกู

Youth Exchange Program with Fukuoka

Daegu International Youth Camp 2015

	 International	Affairs	Division	staff	accompanied	

six	Bangkok	youth	representatives	to	the	youth	exchange	

program	 in	 Fukuoka	 Prefecture,	 Japan,	 from	 31	May	

to	6	June	2015.	The	students	experienced	the	art	of	

animation	and	Japanese	culture.

	 A	 Bangkok	 Delegation	 of	 10	 including	 a	 BMA	

official	 and	 youth	 representatives	 attended	 Daegu	

International	Youth	Camp	2015	in	the	Republic	of	Korea	

during	 8-14	 August	 2015.	 It	was	 organized	 by	Daegu	

Metropolitan	City	and	Catholic	University	of	Daegu,	one	

of	South	Korea’s	leading	international	universities.	Upon	

joining	the	Camp,	the	delegation	visited	Daegu	National	

Museum:	 The	National	 Debt	 Repayment	Movement,	

Natural	Dye	Museum,	Daegu-Tec	Corporation	-	a	cutting	

tools	manufacturer,	 and	 took	 a	 panoramic	 view	 of	

Daegu	 from	 Aspan	Mountain.	Moreover,	 the	 youths	

had	 a	 chance	 to	 experience	 Korean	 traditions	 and	

language	 trough	 learning	 Taekwondo,	 K-pop	 dance,	

and	Samulnori.



จดหมายข่าว  I  ปีที่ 8 ฉบับที่ 412

คายเยาวชน ดนตรีคลาสสิก  ณ นครปูซาน

BNK Happy Music Camp in Busan

	 Bangkok	 youths	 participated	 in	 BNK	 Happy	
Music	 Camp	 2015,	 which	was	 held	 during	 25	 July-
3	August	2015	in	Busan,	the	Republic	of	Korea.	I	was	
arranged	by	BNK	Financial	Group,	the	biggest	financial	
institution	in	Busan	and	the	5th	biggest	in	South	Korea,	
and	coordinated	by	Busan	Foundation	for	International	
Activities.	Throughout	the	Program,	the	participants	had	
opportunities	to	develop	classical	music	skills,	get	to	
know	Busan,	and	learn	Korean	traditions.	It	was	the	first	
year	that	Busan	invited	participants	from	overseas.
	 Other	than	studying	with	experienced	professors	
and	being	a	part	of	an	orchestra	of	125	participants,	
Bangkok	 representatives	 had	 a	 chance	 to	 visit	many	
important	 attractions	 in	 Busan,	 such	 as	 Busan	 City	
Hall,	 BFIA	 Office,	 UN	Memorial	 Cemetery,	 Kimhae	
Traditional	 Center,	 APEC	 House,	 Busan	 Aquarium,	
Haeundae	Beach,	Gamcheon	Culture	Village,	etc.

	 ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ	 BNK	
Happy	Music	Camp	2015	ณ	นครปูซาน	สาธารณรัฐเกาหลี	
ระหว่างวันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 -	 ๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 ซึ่งจัดโดย	
BNK	 Financial	 Group	 ซึ่งเป็นสถาบันการเงินท่ีใหญ่ที่สุดของ
นครปูซานและเป็นอันดับ	๕	ของสาธารณรัฐเกาหลี	โดยมีมูลนิธิ
แลกเปลีย่นระหว่างประเทศแห่งปซูาน	(BFIA)	เป็นผู้ประสานงาน	
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านดนตรีคลาสสิก	
รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักนครปูซานและวัฒนธรรม
เกาหลี	 โดยปีนี้เป็นปีแรกท่ีเยาวชนจากเมืองพี่เมืองน้องของ
นครปูซานได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ
	 นอกจากจะได้เรียนดนตรีกับอาจารย์ผู้เช่ียวชาญและ
ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงออร์เคสตราร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด	 ๑๒๕	 คนแล้ว	 เยาวชนกรุงเทพมหานครยังได้เยี่ยมชม
สถานที่ส�าคัญต่างๆ	ของนครปูซาน	 เช่น	ศาลาว่าการนครปูซาน	
ส�านักงาน	BFIA	สุสานทหารสหประชาชาติ	ศูนย์วัฒนธรรมคิมเฮ	
สถานที่ประชุมเอเปก	พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าปูซาน	 ชายหาดเฮอุนเด	
หมู่บ้านแกมชอน	ฯลฯ
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	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 -	 คณะผู ้แทนจากกรุงมอสโก	
สหพันธรัฐรัสเซีย	 น�าโดย	 นายเซอร์เกย์	 เชเรมิน	 ท่ีปรึกษาของ
นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกและหัวหน้าส�านักงานเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและการต่างประเทศกรงุมอสโกได้เข้าเยีย่มคารวะ
และหารอืข้อราชการกบันางผสุดี	ตามไท	รองผูว่้าราชการกรงุเทพ-
มหานคร	ณ	 ห้องอมรพิมาน	 และร่วมลงนามบันทึกความตกลง
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมอสโก	 ณ	 ห้อง
รตันโกสินทร์	ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร	ท้ังน้ี	การลงนามความ
ร่วมมอืฯ	ถือเป็นโอกาสอันดใีนการกระชับความสมัพนัธ์และขยาย
ความร่วมมือระหว่างท้ังสองเมืองอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ใน	๓	ด้านหลัก	ประกอบด้วย
	 ๑.	 การขนส่งสาธารณะและการพฒันาโครงสร้างระบบ
การคมนาคมในเมืองใหญ่	
	 ๒.	 การพัฒนาเมือง	 การเคหะสงเคราะห์	 โครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 ๓.	 วัฒนธรรม	การท่องเที่ยวและกีฬา

Moscow Delegation Visit BangkokMoscow Delegation Visit Bangkok
กรุงเทพมหานคร

กรุงมอสโกคณะผูแทนจาก กรุงมอสโกกรุงมอสโก
เดินทางเยือน

	 2	September	2015	-	Moscow	delegation,	led	by	
Mr.	 Sergey	 Cheremin,	Moscow	Government	Minister,	
Head	 of	 the	 Department	 for	 External	 Economic	
and	 International	 Relations	 of	Moscow,	 the	 Russian	
Federation	paid	a	courtesy	call	on	Mrs.	Pusadee	Tamthai,	
Deputy	Governor	of	Bangkok	at	Amon	Phiman	Room	
and	 signed	 the	 Programme	of	 Cooperation	between	
the	two	cities	at	Rattanakosin	Room,	Bangkok	City	Hall.	
The	signing	event	is	considered	another	good	opportunity	
to	strengthen	the	good	relations	and	expand	the	more	
concrete	cooperation	in	3	main	areas,	including:
	 1.	 Public	 transport	 and	 road	 infrastructure	
development	in	big	cities;
	 2.	 Urban	development,	housing	services,	urban	
infrastructure	and	environmental	protection;	and
	 3.	 Culture,	tourism	and	sports.
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การรับมือนํ้าทวมของเมืองร็อตเตอรดัม

พจนานุกรม

คําศัพท
บริการใหม่ของกองการต่างประเทศ

	 กองการต่างประเทศ	 ได้เปิดให้บริการสืบค้นชื่อหน่วยงาน	 ส่วนราชการ	 ต�าแหน่ง	 ถนน	 ตรอก	 ซอย	 ฯลฯ	 หากท่านต้องการ

ทราบชื่อเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง	 กองการต่างประเทศขอแนะน�า	 “พจนานุกรมค�าศัพท์”	 จากเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ	

มีวิธีการใช้งาน	ดังนี้

	 ๑.	 เปิดใช้งาน	Website	โดยการเลือก	Browser	ใดก็ได้ขึ้นมา	เช่น	Internet	Explorer,	Chrome,	Mozilla	Firefox	จากนั้น

พิมพ์	Bangkok.go.th/iad	ในช่อง	URL

	

	 ๒.	 เลือกเข้าสู่เว็บไซต์	กองการต่างประเทศ
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	 ๓.	 เลือก	เมนู	“พจนานุกรมค�าศัพท์“	ตรงแถบ	Banner	ทางซ้ายมือ	ในล�าดับที่	๔

	

	 ๔.	 เลือกหัวข้อที่ต้องการใช้งานโดยในหน้านี้มี	๒	หัวข้อ	โดยผู้ใช้เลือกตามเนื้อหาที่ต้องการใช้งาน

	

	 ๕.	 กรอกรายละเอียดค�าศัพท์ที่ต้องการจะค้นหาในกรอบสี่เหลี่ยม	(เป็นภาษาไทยไม่ต้องเว้นวรรค)		

	 ๖.		 แล้วท�าการ	คลิก	ค�าว่าค้นหา	ด้านหลังของกรอบสี่เหลี่ยม

		

	 ๗.	 โปรแกรมจะท�าการดึงข้อมูลจากค�าค้นหามาให้	 จากตัวอย่าง	 ผู้ใช้ใช้ค�าซึ่งมีขอบเขตการค้นหาครอบคลุมหลายต�าแหน่ง

โปรแกรมจึงท�าการแสดงข้อมูลที่ค้นหาออกมาหลายตัว	หากเฉพาะเจาะจงลงไป	การค้นหาก็จะมีเฉพาะค�าที่ค้นหา

	 ๘.	 เมื่อต้องการหาค�าใหม่ก็เพียงลบค�าเก่าในช่องค้นหาออก	แล้วพิมพ์ค�าใหม่ลงไป

	 หากท่านประสบปัญหาในการใช้งาน	 หรือไม่พบค�าศัพท์ที่ต้องการ	 โปรดแจ้งที่	 international.bangkok@gmail.com	หรือ	

โทร.	๐๒	๒๒๔	๘๑๗๕-๗๗




