
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะแนวการดงูานตา่งประเทศและการฝึกอบรมในเมอืงฟุกโุอกะ 



สารบญั 
 

เกยีวกบัเมอืงฟกุโุอกะ  

 สาระสําคัญของเมอืงฟกุโุอกะ  P.１ 

 ลักษณะพเิศษของเมอืงฟกุโุอกะ  P.２ 

 กจิกรรมของเมอืงฟกุโุอกะ  P.３ 

เกยีวกบัการดงูานตา่งประเทศและการฝึกอบรม  

 สาระสําคัญของการดงูานตา่งประเทศและการฝึกอบรม  P.５ 

  <ภมูทัิศนข์องเมอืง> การพัฒนาชมุชนทคํีานงึถงึการออกแบบชมุชนเมอืง  P.７ 

   การพัฒนาชมุชนอยา่งมแีบบแผนทเีพมิเสน่หข์องเมอืง  

   การพัฒนาชมุชนทเีขยีวชอุม่  

   การดําเนนิการเตรยีมความพรอ้มสรา้ง Island City  

   การดําเนนิการขยายธรุกจิสายนานะคมุะ (รถไฟฟ้าใตด้นิเมอืงฟกุโุอกะ)  

  <สวสัดกิารสังคม> การพัฒนาชมุชนทชีว่ยใหท้กุคนใชช้วีติอยูไ่ดง้า่ย  P.８ 

   การพัฒนาชมุชนภายใตแ้นวความคดิของการออกแบบ การออกแบบเพอืมวลชน (Universal Design)  

   การพัฒนาชมุชนทลํีาหนา้ดา้นสขุภาพ  

   การดําเนนิการดแูลรักษาแบบครบวงจรในทกุพนืท ี  

   การสนับสนุนผูพ้กิารใหพ้งึตนเองและมสีว่นรว่มกับสังคม  

  <ทรัพยากรนํา> การพัฒนาชมุชนทดีแูลรักษาทรัพยากรนํา  P.９ 

   การใชนํ้าอยา่งมปีระโยชน ์  

   การจําหน่ายนําประปาคณุภาพดแีละปลอดภยั  

   การจัดเตรยีมความพรอ้มของแมนํ่าลําธาร  

   การจัดเตรยีมความพรอ้มของทอ่ระบายนําเสยี  

  <สงิแวดลอ้ม> การพัฒนาชมุชนทเีป็นมติรกับสงิแวดลอ้ม  P.10 

   การพัฒนาชมุชนทมีสีภาพแวดลอ้มการใชช้วีติทดีแีละสะดวกสบาย  

   การพัฒนาชมุชนทมีกีารหมนุเวยีนทรัพยากรธรรมชาต ิ  

   การพัฒนาชมุชนคารบ์อนตําทเีชอืมโยงสูอ่นาคต  

   การสรา้งระบบ ทอ้งถนิและคนทมีุง่สูก่ารดแูลรักษาและการสรา้งสรรคส์งิแวดลอ้ม การจัดทํากจิกรรมเป็นวงกวา้ง  

  <การดับเพลงิและการป้องกันภัยพบัิต>ิ การพัฒนาชมุชนทปีลอดภยัและอุน่ใจ  P.11 

   การพัฒนาชมุชนททีนตอ่ภยัพบิตั ิ  

   การจัดเตรยีมความพรอ้มของแมนํ่าลําธารและทอ่ระบายนําเสยี (มาตรการป้องกันนําทว่ม)  

   ความสมบรูณ์พรอ้มของระบบดําเนนิการป้องกันภัยพบัิต ิ  

   การพัฒนาทอ้งถนิททีนตอ่ภยัพบิตั ิ  

  อนื ๆ  P.12 

 ชอ่งทางตดิตอ่ใชบ้รกิารและสอบถาม  P.13 
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สาระสาํคญัของเมอืงฟกุโุอกะ 
 

เมอืงฟกุโุอกะไดทํ้าหนา้ทเีป็นชอ่งทางการตดิตอ่กบัแผน่ดนิใหญม่าตังแตโ่บราณกาล และไดพั้ฒนาจนเป็นจุดศนูยก์ลางการทตูและการซอืขาย เชน่ 

จัดสรา้ง “โคโระคัง” เพอืใหเ้ป็นจุดหมายกบัจุดเรมิตน้ออกเดนิทางของทตูทสีง่ไปอาณาจักรชลิลาหรอืทตูทสีง่ไปราชวงศถ์งั เป็นตน้ ในชว่งยคุกลาง 

ถอืวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการซอืขายกบัตา่งประเทศ นอกจากน ียังกลายเป็นสถานทเีรมิตน้ออกเดนิทางของเหลา่พอ่คา้จํานวนมาก 

ในฐานะทเีป็นเมอืงอสิระทมีลัีกษณะเฉพาะตัว ในปัจจบุนั ยังคงพฒันาอยา่งตอ่เนอืงในฐานะทเีป็นศนูยก์ลางของควิช ูภาคตะวันตกญปีุ่ น เชน่ 

มกีารจัดตงัหน่วยงานรัฐบาลกลาง สาขาของบรษัิทยักษ์ใหญ ่สถานฑตู/สถานกงสลุตา่งประเทศ เป็นจุดศนูยร์วมของธรุกจิการใหบ้รกิารและธนาคาร 

และยังมหีน่วยงานสหประชาชาตติงัอยูด่ว้ย 

นอกจากน ีไมใ่ชเ่พยีงแคส่นามบนิฟกุโุอกะ สถานทปีระชมุ และพนืทเีมอืงจะอยูใ่นพนืทรัีศม ี2.5 กโิลเมตรแลว้ ยังมศีาลเจา้กบัวัด รสีอรท์รมิทะเล 

และสถานทชีอปปิงททีนัสมยัอยูร่วมกนัอยา่งมสีดัสว่นในใจกลางเมอืง 

โดยเป็นเมอืงทมีเีสน่หผ์สมผสานกันระหวา่งขนมธรรมเนยีมของญปีุ่ นกบัความทนัสมัย 

 

◆พนืท ี  

 343.46 ตารางกโิลเมตร  

 

◆ประชากร 
 ประมาณ 1,600,000 คน (ณ. เดอืนสงิหาคม ปี 2020) 

 

◆จํานวนครัวเรอืน 
 ประมาณ 830,000 ครัวเรอืน (ณ. เดอืนสงิหาคม ปี 2020) 

 

◆นายกเทศมนตร ี
 นายทาคาชมิะ โซอฉิโิร่ 

 

◆หน่วยงานสหประชาชาตทิตัีงอยู ่
โครงการตังถนิฐานมนุษยแ์หง่สหประชาชาต ิ(UN-Habitat) 
สํานักงานใหญฟ่กุโุอกะ 

 

◆ภมูอิากาศ 

อณุหภมูเิฉลยีตลอดทังปี : 17.5°C 
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Fukuoka Facts 

Fukuoka Facts 

Fukuoka Facts 

ลกัษณะพเิศษของเมอืงฟกุโุอกะ 
 

จํานวนการเพมิและอตัราการเพมิของประชากร และ 
อตัราสว่นของคนหนุม่สาวเป็นอนัดบั 1 

 

 

อตัราการเพมิของชาวตา่งชาตเิป็นอนัดบั 1 

 

 

โครงสรา้งเมอืงทเีป็นสดัสว่นกะทดัรดั 
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กจิกรรมของเมอืงฟกุโุอกะ  
 

◆กจิกรรมพนืฐาน 

ทเีมอืงฟกุโุอกะ ไดม้กีารสรา้งระบบหมนุเวยีนทดีขีอง “การเพมิคณุภาพการใชช้วีติ” และ “การเตบิโตของเมอืง” 

โดยจัดใหเ้ป็นแผนยทุธศาสตรพ์นืฐานของการบรหิารจัดการเมอืงตาม “แผนประมวลสรุปเมอืงฟกุโุอกะ” 

ทไีดกํ้าหนดขนึพรอ้มกับประชาชนสว่นใหญ ่และยังคงพัฒนาชมุชนตอ่ไปโดยมเีป้าหมายทจีะเป็น 

“เมอืงผูนํ้าแหง่เอเชยีทผีสมผสานคน สงิแวดลอ้มและความมชีวีติชวีาของเมอืงไดอ้ยา่งลงตวั” 

จากกจิกรรมเหลา่น ีประชาชนเกนิ 90% ยอมรับวา่ “ใชช้วีติไดง่้าย” ในเมอืงฟกุโุอกะ พรอ้มกนัน ี

เมอืงฟกุโุอกะยังไดรั้บการยอมรับอยา่งสงูจากทังในและตา่งประเทศในการประชมุ Asia-Pacific Urban Forum 

ทจัีดขนึทกีรุงเทพฯ ประเทศไทย ในปี 2011 วา่เป็นเมอืงทอียู่งา่ยและมชีวีติชวีา ในฐานะทเีป็น “เมอืงทมีสีดัสว่นกะทัดรัด 

มพีลังและใชช้วีติไดง้า่ย” โดยถอืวา่เป็นตน้แบบการพัฒนาเมอืงทมีปีระชากรตังแต ่500,000 - 1,000,000 คน 

 

◆กจิกรรมนานาชาต ิ

มกีารจัดทํากจิกรรมนานาชาตติามทแีสดงไวด้า้นลา่ง เพมิเตมิเขา้ไปในกจิกรรมพนืฐาน 

 

การตดิตอ่แลกเปลยีนกันระหวา่งเมอืงพเีมอืงนอ้ง  

เมอืงพเีมอืงนอ้งของเมอืงฟกุโุอกะ ไดแ้ก ่

เมอืงโอ๊กแลนด ์(สหรัฐอเมรกิา) เมอืงกวา่งโจว 

(สาธารณรัฐประชาชนจนี) 

เมอืงบอรโ์ด (ฝรังเศส) เมอืงออกแลนด ์(นวิซแีลนด)์ 

เมอืงอโีปะฮ ์(มาเลเซยี) 

มหานครปซูาน (เกาหลใีต)้ เมอืงแอตแลนตา 

(สหรัฐอเมรกิา) และเมอืงยา่งกุง้ (พมา่) 

โดยทผีา่นมา มกีารทํากจิกรรมแลกเปลยีนเยาวชน 

แลกเปลยีนการคา้และการตดิตอ่สอืสารทางราชการ 

 

 

การใหค้วามชว่ยเหลอืนานาชาตแิละการใหค้วาม 

ร่วมมอืกับนานาชาต ิ

 

เมอืงฟกุโุอกะไดแ้กปั้ญหาตา่ง ๆ 

นานาในเมอืงตราบจนถงึตอนน ี

และเสรมิสรา้งเทคโนโลยกัีบทักษะความรูข้อง 

“การพัฒนาชมุชนทมีชีวีติด ีๆ” 

จะใชเ้ทคโนโลยกัีบทักษะความรูเ้หลา่นีในการใหค้วาม 

ชว่ยเหลอืนานาชาตแิละการ 

ใหค้วามร่วมมอืกับนานาชาต ิเชน่ ดา้นสงิแวดลอ้ม 

ดา้นนําประปาและนําเสยี เป็นตน้ 

โดยทศีนูยก์ลางจะอยูใ่นเอเชยีเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

ภาพการใหค้วามชว่ยเหลอืนานาชาตแิละการใหค้วาม 
รว่มมอืกบันานาชาต ิ

สถานท ี: พนืทฝีงักลบในเมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ 
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การสนับสนุนโครงการตังถนิฐานมนุษยแ์หง่ 

สหประชาชาต ิ(UN-Habitat) 

สํานักงานใหญฟ่กุโุอกะ 

โครงการตังถนิฐานมนุษยแ์หง่สหประชาชาต ิ

(UN-Habitat) สํานักงานใหญฟ่กุโุอกะ 

ไดรั้บการกอ่ตังขนึในปี 1997 

โดยเป็นหน่วยงานสหประชาชาตเิพยีงหนงึเดยีวในควิช ู

พนืทรัีบผดิชอบคอื พนืท ี28 

ประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

และมสํีานักงานทอ้งถนิอยู่ใน 14 ประเทศ 

เมอืงฟกุโุอกะพรอ้มดว้ยรัฐบาล 

จังหวัดฟกุโุอกะและวงการธุรกจิ 

ไดใ้หก้ารสนับสนุนโครงการตังถนิฐานมนุษยแ์หง่ 

สหประชาชาต ิ(UN-Habitat) 

สํานักงานใหญฟ่กุโุอกะในการทํากจิกรรม 

 

 

 

 

 

รางวลัฟกุโุอกะ  

ในปี 1990 ทางเมอืง วงการวชิาการและเอกชน 

ไดร้วมตัวกันจัดตัง “รางวัลฟกุโุอกะ” 

เพอืชว่ยเหลอืสง่เสรมิวัฒนธรรมทดีเีลศิในเอเชยี 

การทําความเขา้ใจซงึกันและกันรวมถงึสันตภิาพ 

โดยจะใหร้างวัลแกบุ่คคลทมีผีลงานอย่างเดน่ชดัในการ 

สรา้งสรรคแ์ละรักษาวัฒนธรรมทหีลากหลายและม ี

เอกลักษณ์ของเอเชยี จนถงึครังท ี30 

ไดใ้หร้างวัลนแีกบุ่คคลตา่ง ๆ 115 คนจาก 28 ประเทศ 

     

 

การประชมุ Asian-Pacific City Summit  

การประชมุ Asian-Pacific City Summit 

เป็นเวทสํีาหรับผูนํ้าระดับนานาชาตทิเีมอืงฟกุโุอกะนํา 

เสนอขนึในปี 1994 เพอืจุดประสงคใ์นการสรา้ง 

และขยายเครอืขา่ยในการพัฒนาเมอืงใหก้า้วหนา้ขนึ 

รวมถงึการใหค้วามร่วมมอืซงึกันและกันระหวา่งเมอืง 

โดยเหลา่ผูนํ้าของเมอืงต่าง ๆ 

ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกจะมารวมตัวกัน 

เพอืแลกเปลยีนความคดิเห็นทมีพีลังและแบ่งปันตัวอย่างดี 

ๆ ในการแกปั้ญหาเมอืง 

จนถงึปัจจุบัน ไดจั้ดการประชมุนายกเทศมนตร ี12 ครัง 

การประชมุผูป้ฏบัิตงิานจรงิ 10 ครัง 

มเีมอืงทเีป็นสมาชกิถงึ 32 เมอืงจาก 15 ประเทศ 
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สาระสําคญัของการดงูานตา่งประเทศและการฝึกอบรม 
 

จากการทเีมอืงฟกุโุอกะพัฒนาอยา่งรวดเร็ว ในอดตีทําใหเ้มอืงเจรญิขนึอยา่งฉับพลันและประชากรเพมิขนึอยา่งรวดเร็ว 

จนประสบกับปัญหาตา่ง ๆ เมอืงฟกุโุอกะตอ้นรับ “การดงูานตา่งประเทศและการฝึกอบรม” 

เพอืแนะนําการพัฒนาชมุชนทดียีงิขนึจากประสบการณ์และกจิกรรมในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ เหลา่นัน 

“การดงูานตา่งประเทศและการฝึกอบรม” จะมกีารดําเนนิการอยู ่5 สาขาคอื “ภมูทัิศนข์องเมอืง สวสัดกิารสงัคม 

ทรัพยากรนํา สงิแวดลอ้ม และการป้องกันภยัพบัิต”ิ ซงึจะเป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืนานาชาต ิ

และการใหค้วามร่วมมอืกับนานาชาต ิผา่นการดงูานตา่งประเทศและการฝึกอบรม 

 

<ภมูทิศันข์องเมอืง> การพฒันาชุมชนทคํีานงึถงึการออกแบบชุมชนเมอืง 

 กําลังดําเนนิการพัฒนาชมุชนทเีขยีวชอุม่เพมิเตมิเขา้ไปในการพัฒนาชมุชนทใีชท้รัพยากรทางประวตัศิาสตร ์

โดยรว่มมอืกับประชาชน บรษัิทและราชการ เชน่ กจิกรรมหนงึคนหนงึดอกไมท้เีลยีงดดูอกไมกั้บพนืทสีเีขยีว เป็นตน้ 

นอกจากน ียังทํา “การพัฒนาตน้แบบชมุชนทลํีาหนา้” ทจีะเป็นศนูยก์ลางการเตบิโตของเมอืงฟกุโุอกะ 

บนเมอืงเกาะทเีกดิจากการใชด้นิและทรายทไีดจ้ากการขดุลอกบนเสน้ทางการดนิเรอือยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(การสงัเกตการณ์ตวัอยา่งกอ่นหนา้) 

   

 

เขตพนืททีเีป็นรปูเป็นรา่งในภมูทิศันข์องเมอืง 

 

Island City 

 

ศูนยท์า่เรอืการล่องเรอืสําราญชโูอ 

 

<สวสัดกิารสงัคม> การพฒันาชุมชนทชีว่ยใหท้กุคนใชช้วีติอยูไ่ดง้า่ย 

 จัดทํากจิกรรมชว่ยเหลอืผูพ้กิารใหพ้งึตนเองไดแ้ละทําใหป้ราศจากสงิกดีขวางโดยรวม ไปพรอ้มกับจัดทําโปรเจ็ค 

“ฟกุโุอกะ 100” ทร่ีวมมอืกันระหวา่งบรษัิทเอกชน สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานราชการทอ้งถนิ 

โดยมุง่หวงัสรา้งสงัคมทไีมว่า่ใครก็สามารถดํารงวถิกีารใชช้วีติทแีข็งแรงทังร่างกายและจติใจในรูปแบบของตนเองไป

ตลอดชว่งชวีติ 100 ปี 

(การสงัเกตการณ์ตวัอยา่งกอ่นหนา้) 
  

 
ศนูยส์วสัดกิารสงัคมชาวเมอืงฟกุโุอกะ ศูนยก์ารฝึกงานดแูลผูป่้วยหรอืคนชรา ศนูยส์วสัดกิารคนชรา (ไมสรุุเอ็น) 

*ภาพจําลองตอนเสร็จสมบรูณ ์
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<ทรพัยากรนํา> การพฒันาชุมชนทดีแูลรกัษาทรพัยากรนํา 

 สนับสนุนการนํานําทงิกลับมาใชใ้หมด่ว้ยวธิกีารบําบดันําเสยี 

พรอ้มกบัจัดเตรยีมความพรอ้มดา้นสงิแวดลอ้มทมีคีวามชุม่ชนืและความคุน้เคย 

โดยคํานงึถงึลกัษณะพเิศษของพนืทหีรอืสงิแวดลอ้มทมีแีมนํ่าลําธาร นอกจากนี ยังดําเนนิการใชนํ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เพอืจะไดใ้ชท้รัพยากรนําทมีอียูจํ่ากัดอยา่งมปีระโยชน ์

(การสงัเกตการณ์ตวัอยา่งกอ่นหนา้) 

   

ศนูยด์แูลจัดการนํา สถานทํานําใหบ้รสิทุธเิมโอโตอวิะ ศนูยบํ์าบดันําเสยีชบู ุ

 

<สงิแวดลอ้ม> การพฒันาชุมชนทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 

 ทําการพัฒนาชมุชนทมีสีภาพแวดลอ้มการใชช้วีติทดีแีละสะดวกสบาย เชน่ 

ดําเนนิมาตรการแกไ้ขปรากฏการณ์เกาะความรอ้นโดยเรมิตน้จากการจัดสวนแนวตัง นอกจากน ี

ยังใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืกับนานาชาตโิดยใชเ้ทคโนโลยดีา้นสงิแวดลอ้มของฟกุโุอกะซงึจะสนับสนุนใหใ้ชเ้ 

ทคโนโลยฝัีงกลบของเสยี “วธิฟีกุโุอกะ” เป็นหลัก 

(การสงัเกตการณ์ตวัอยา่งกอ่นหนา้) 

 

 

 

โรงงาน Rinkai สถานฝังกลบฝังตะวนัตก (นากาตะ) สถาน ี3R 

 

<การดบัเพลงิและการป้องกนัภยัพบิตั>ิ การพฒันาชุมชนทปีลอดภยัและอุน่ใจ 

 เพมิความสามารถในการใหบ้รกิารประชาชนในเขตตวัเมอืงฟกุโุอกะโดยการกระจายคําสงัการดับเพลงิอยา่ง 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจากศนูยส์งัการรวมการดบัเพลงิในตัวเมอืงฟกุโุอกะ 

พรอ้มกบัพยายามลดความเสยีหายจากนําทว่ม ป้องกันการเกดินําทว่มในตวัเมอืงและการ 

ไหลลน้ของนําจากแมนํ่าเนอืงจากฝนตกหนัก 

(การสงัเกตการณ์ตวัอยา่งกอ่นหนา้) 

 

  

ศนูยป้์องกันภัยพบัิตขิองชาวเมอืงฟกุโุอกะ โรงเรยีนนักดับเพลงิเมอืงฟกุโุอกะ บอ่รับนําฝนซนัโนหมายเลข 2 
(เฉพาะเจา้หนา้ทป้ีองกันภัยพบัิต)ิ 
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<ภมูทิศันข์องเมอืง> การพฒันาชุมชนทคํีานงึถงึการออกแบบชุมชนเมอืง 

 

◆การพฒันาชุมชนอยา่งมแีบบแผนทเีพมิเสนห่ข์องเมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําการพัฒนาชมุชนโดยใชท้รัพยากร 
ทางประวตัศิาสตร ์พรอ้มกับสนับสนุนใหม้กีารพัฒนา 
ชุมชนร่วมกันระหว่างประชาชนกับผูดํ้าเนินธุรกจิเอกชน 
เพอืสรา้งภมูทัิศนข์องเมอืงทมีเีสน่หโ์ดยใชป้ระโยชน์
จากลักษณะเฉพาะตัวของทอ้งถนิ 

◆การพฒันาชุมชนทเีขยีวชอุม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการเปลยีนพนืทสีว่นตัวและพนืท ี
สาธารณะใหเ้ป็นพนืทสีเีขยีว 
รวมถงึการบํารงุรักษาพนืทสีเีขยีว 
โดยทําร่วมกับการดแูลจัดการและการบํารุงรักษา 
ตน้ไมร้มิถนนกับสวนสาธารณะ 
เพอืสรา้งสงิแวดลอ้มเมอืงทสีวยงาม 
ปลอดภัยและสะดวกสบาย 

นอกจากน ีประชาชนและบรษัิทยังรว่มมอืกั 
นพัฒนาชมุชนทเีต็มไปดว้ยสสีนัและความชุม่ชนื เชน่ 
ประชาชน บรษัิทและหน่วยงานราชการ 
รว่มแรงรว่มใจกนัทํากจิกรรมหนงึคนหนงึดอกไมเ้พอื 
หลอ่เลยีงดอกไมแ้ละ พนืทสีเีขยีว 

◆การดาํเนนิการเตรยีมความพรอ้มสรา้ง Island City  

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการพัฒนาชมุชนทชีว่ยนําพาชวีติ 
ความเป็นอยูข่องประชาชนและเศรษฐกจิของ 
ควิชกัูบญปีุ่ นตะวนัตกใหด้ขีนึ โดยพยายามจะ 
“ใหเ้ป็นศนูยก์ลางขนสง่สนิคา้ทมีอํีานาจการแขง่ขนั 
กับนานาชาต”ิ พรอ้มกบัดําเนนิการ 
“พัฒนาตน้แบบชมุชนทลํีาหนา้” 
ซงึจะกลายเป็นศนูยก์ลางการเตบิโตของเมอืง 
ฟกุโุอกะ บน Island City 
ทเีกดิจากการใชด้นิและทรายทไีดจ้ากการขดุลอก 
เสน้ทางเดนิเรอือย่างมปีระโยชน ์

◆การดาํเนนิการขยายธุรกจิสายนานะคมุะ 

(รถไฟฟ้าใตด้นิเมอืงฟกุโุอกะ) 

 

 

 

 

 

 
 ไดล้งมอืผลติตูข้บวน ทางรถไฟฟ้า 
รวมถงึการกอ่สรา้งตวัสถานสีงิ 
อํานวยความสะดวก ตามลําดบั 
และวางเป้าหมายเปิดใหบ้รกิารในปีเรวะท ี4 (ปี 
2022) พรอ้มกบัรับรองความปลอดภัย 
อยา่งสมบรูณแ์บบ พรอ้มกนัน ี
ยังเผยแพร่ขอ้มลูความคบืหนา้ของโครงการอยา่ง 
ละเอยีดถถีว้นและเขา้ใจงา่ย 

Island City (ภาพจําลองหลงัเสร็จสมบรูณ)์ 

สายนานะคมุะ(รถไฟฟ้าใตด้นิเมอืงฟกุโุอกะ) 
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<สวสัดกิารสงัคม> การพฒันาชมุชนทชีว่ยใหท้กุคนใชช้วีติอยูไ่ดง้า่ย 

 

◆การพฒันาชุมชนภายใตแ้นวความคดิของการออกแบบเพอืมวลชน 

  (Universal Design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการปรับปรุงหรอืกอ่สรา้งสงิปลกูสรา้ง สถานททีอ่งเทยีว 
ถนนหนทาง สวนสาธารณะ ฯลฯ 
ทคีนจํานวนมากจะไดใ้ชป้ระโยชน ์ภายใต ้
“ขอ้บงัคบัการพัฒนาชมุชนของสวสัดกิารเมอืงฟกุโุอกะ” 
จะสนับสนุนการทําใหป้ราศจากสงิกดีขวางโดยรวมโดยใช ้
มาตรการหนักเบารวมกันเป็นหนงึเดยีว 
และจะพยายามทําใหไ้ม่มสีงิกดีขวางอย่างตอ่เนืองตอ่ไปเพอื 
ใหทุ้กคนสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างปลอดภัยและง่ายดาย 

◆การพฒันาชุมชนทลํีาหนา้ดา้นสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการจัดทําโปรเจ็ค “ฟกุโุอกะ 100” 
ทร่ีวมมอืกันระหวา่งบรษัิทเอกชน 
สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานราชการทอ้งถนิ 
โดยมุง่หวงัสรา้งสงัคมทไีมว่า่ใครก็สามารถดํารงวถิกีารใช ้
ชวีติทแีข็งแรงทังร่างกายและจติใจในรูปแบบของตนเองไป 
ตลอดชว่งชวีติ 100 ปี 

◆การดาํเนนิการดแูลรกัษาแบบครบวงจรในทกุพนืท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการเตรยีมความพรอ้มของบา้นพักคนชราทตีอ้ง 
ดแูลเป็นพเิศษ การบรกิารแบบใกลช้ดิทอ้งถนิ 
การดํารงรักษาสวสัดกิารสงัคมและบคุลากรดา้นพยาบาล 
และการสรา้งระบบทเีชอืมโยงการรักษาทบีา้นกับการดแูล 
พยาบาล โดยจะมุง่สรา้ง 
“ระบบการดแูลรักษาแบบครบวงจรในทกุพนืท”ี 
ทชีว่ยใหผู้ส้งูอายสุามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งอุน่ใจในทอ้งถนิท ี
คุน้เคย นอกจากน ียังสนับสนุน 
“โปรเจ็คเมอืงเป็นมติรกับโรคสมองเสอืม” เพอืใหค้นทเีป็น 
โรคสมองเสอืมสามารถใชช้วีติไดอ้ย่างอุ่นใจในทอ้งถนิทีคุน้เคย 
และดําเนนินโยบายทใีหค้วามชว่ยเหลอืคนทเีป็นโรคสมอง 
เสอืมและครอบครัว ใหม้คีวามตระหนักถงึโรคสมองเสอืม 
และรูจั้กการอยู่ร่วมกับโรคสมองเสอืม 

◆การสนบัสนุนผูพ้กิารใหพ้งึตนเองและมสีว่นรว่มกบัสงัคม 

 ใหค้วามชว่ยเหลอืผูพ้กิารทมีอีาการหนักเป็นหลัก  
อยา่งเชน่ ตังวงเงนิชว่ยเหลอืแบบใหมเ่พอืกระตุน้ 
ใหบ้า้นพักคนชรารับผูพ้กิารทมีอีาการหนักและใหค้วาม 
ชว่ยเหลอืในการเคลอืนยา้ย พรอ้มกันน ี
ยังนําเสนอการใหบ้รกิารทมัีนคงดา้นสวสัดกิารแกผู่พ้กิาร 
เพอืใหผู้พ้กิารใชช้วีติไดอ้ยา่งอุน่ใจในทอ้งถนิ นอกจากน ี
ยังจัดเตรยีมสถานอํานวยความสะดวกทใีหค้วามชว่ยเหลอืผูพ้ ิ
การทางดา้นสตปัิญญาและใหค้วามชว่ยเหลอืในการหางานทํา 

ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืผูพ้กิารใหม้งีานทําเมอืงฟกุโุอกะ 
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<ทรพัยากรนํา> การพฒันาชมุชนทดีแูลรกัษาทรพัยากรนํา 

 

◆การใชนํ้าอยา่งมปีระโยชน ์  

 

 

 

 

ตรวจสอบแรงดนันําและปรมิาณการไหลในทอ่นําตลอด 24 
ชวัโมง และควบคมุวาลว์เปิดปิดดว้ยมอเตอร ์
ไฟฟ้าจากระยะไกล เพอืใหใ้ชท้รัพยากรนําทมี ี
จํากัดไดอ้ยา่งมปีระโยชน ์ดว้ยเหตนุ ี
จงึชว่ยใหบ้รหิารจัดการนําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ 
รักษาความดันนําทเีหมาะสม 
สง่ตอ่นํากันไปมาระหวา่งสถานทํานําใหบ้รสิทุธติามสภาพ 
ของประปา ฯลฯ 

นอกจากน ียังมุง่มันใชนํ้าอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยการ 
เปลยีนทอ่นําทเีรมิเกา่กร่อน ฯลฯ 
พรอ้มกบัตรวจเช็กจุดรัวซมึของทอ่จ่ายนํากับทอ่รับนําทฝัีงอยู ่
ใตถ้นนสาธารณะตามแผนทวีางไว ้
เพอืคน้หาจุดรัวซมึไดอ้ย่างรวดเร็วทสีดุ 

◆การจําหนา่ยนําประปาคณุภาพดแีละปลอดภยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรา้งระบบตรวจสอบทเีพยีบพรอ้มเพอืสง่นําประปาท ี

ปลอดภัยและรสชาตดิไีปถงึปากก๊อกนําในบา้น เชน่ 
ทําการตรวจสอบคณุภาพนําทมีคีวามเทยีงตรงตามมาตรฐาน 
การทดสอบคณุภาพนําประปา (GLP ประปา) 
และปรับเปลยีนอปูกรณ์ตรวจสอบคณุภาพนําใหใ้หมอ่ยูเ่สมอ 
ตามแผน  

นอกจากน ียังพยายามเขม้งวดในการควบคมุคณุภาพนํา 
โดยตังเป้าหมายคณุภาพนําทเีป็นของตัวเองซงึเขม้งวดกวา่ 
มาตรฐานคณุภาพนําของประเทศ 

◆การจดัเตรยีมความพรอ้มของแมนํ่าลําธาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดเตรยีมความพรอ้มดา้นสงิแวดลอ้มทมีคีวามชุม่ชนืและ 

ความคุน้เคยโดยคํานงึถงึลกัษณะพเิศษของพนืทหีรอื 
สงิแวดลอ้มทมีแีมนํ่าลําธาร 
เพอืสรา้งสภาพแวดลอ้มรมิแมนํ่าทปีระชาชนสามารถสมัผัส 
ไดอ้ยา่งใกลต้วั 

◆การจดัเตรยีมความพรอ้มของทอ่ระบายนําเสยี 

 
 
พยายามปรับปรุงสงิแวดลอ้มของเมอืงและ สนับสนุน การ 

เตรยีม ความพรอ้มของทอ่ระบายนํา 
สถานบําบัดและสถานสบูนํา เชน่ 
จัดเตรยีมความพรอ้มของสถานอํานวยความสะดวกตามการ 
พัฒนาชมุชนใหม ่ปรับปรุงทอ่ระบายนํารวม 
เพอืรักษาคณุภาพนําในทนํีาสาธารณะ 
(เป็นระบบแยกทอ่ระบายนํา) 

นอกจากน ียังกระตอืรอืรน้ในการนําพลังงาน 
หมนุเวยีนกลับมาใชใ้หมโ่ดยเรมิตน้จากการตังสถานทเีปลยีน 
กากตะกอนนําเสยีใหเ้ป็นเชอืเพลงิกอ้น 
พรอ้มกบัสนับสนุนใหใ้ชร้ะบบนําหมนุเวยีนจากนําเสยีทบํีาบดั 
แลว้เพอืการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระโยชน ์

การตรวจสอบคณุภาพนําด ้
วยอปุกรณท์ทีนัสมยัทสีดุ 

รเิวอรฟ์รอนท ์เพลส 

ศนูยบํ์าบดันําเสยีชบุู 

ศนูยด์แูลจดัการนํา 
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<สงิแวดลอ้ม> การพฒันาชมุชนทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 

 

◆การพฒันาชุมชนทมีสีภาพแวดลอ้มการใชช้วีติทดีแีละสะดวกสบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรูส้ภาพของสารปนเปือนในอากาศ เชน่  
ฝุ่ นเหลอืง หรอื PM2.5 
และเผยแพรค่วามรูท้ถีกูตอ้งออกไป 
พรอ้มกับพยายามนําเสนอขอ้มลูทเีขา้ใจง่ายใหแ้ก ่
ประชาชน นอกจากน ี
ไดดํ้าเนนิมาตรการแกไ้ขปรากฏการณ์เกาะรอ้น  
อย่างเชน่ การจัดสวนแนวตัง ไปพรอ้มกับการ 
สังเกตการณ์และชแีนะอย่างเหมาะสมใน 
งานรอืถอนสงิกอ่สรา้งทเีพมิขนึทกุ ๆ ปี ตาม 
“แผนสนับสนุนมาตรการแกไ้ขใยหนิเมอืงฟกุโุอกะ 
(ฉบับทสีอง)” 

◆การพฒันาชุมชนทมีกีารหมนุเวยีนทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

สนับสนุน 3R จากการเก็บคนืทรัพยากร 
การประชาสัมพันธแ์ละการตระหนักรูท้ใีหค้วาม 
สําคัญบน 2R ภายใตก้ารแบง่หนา้ทที ี
เหมาะสมระหวา่งประชาชน  
ผูป้ระกอบการและราชการ เพอืสรา้งสังคมรไีซเคลิ 

นอกจากน ีนอกเหนอืจากการรองรับ 
ปัญหาเรง่ด่วน เชน่ การลดของเสยีประเภทอาหาร 
และพลาสตกิ ยังดํารงรักษาวธิกีารจัดการขยะท ี
เหมาะสมโดยความรว่มมอืกับเทศบาลเมอืงใกล ้
เคยีง การรักษาความสามารถของสถานจัดการขยะ 
การรวบรวมและเคลอืนยา้ยขยะอย่างมปีระสทิธภิาพ  
และความเขม้งวดในการทงิอย่างเหมาะสม 
พรอ้มกับสนับสนุนการพจิารณามาตรการใหมแ่ล 
ะเป้าหมายของแผนการบนการเปลยีนแปลงสภาพท ี
วนเวยีนกับการบรหิารสงิแวดลอ้ม 

◆การพฒันาชุมชนคารบ์อนตําทเีชอืมโยงสูอ่นาคต 

 

              

สนับสนุนกจิกรรมตามแผนการและคดิขนึดว้ยตัว 
เองของสถานประกอบการจาก 
“ระบบวางแผนลดการใชพ้ลังงานในสถานประกอบ 
การ” พรอ้มกับลงมอืปรับปรงุ 
“แผนดําเนินมาตรการป้องกันโลกรอ้นเมอืงฟุกุโอกะ” 
เพอืมุง่สูก่ารทํา “สังคมคารบ์อนตํา” ใหเ้ป็นจรงิ 
นอกจากน ียังดําเนนิการ “แผนงานสนับสนุน  
mobility service รุน่ถัดไป”  
ทใีชเ้ทคโนโลยลํีาหนา้ อยา่งเชน่ ICT และ AI 
พรอ้มกับการขยายความชว่ยเหลอืในการตดิตัง 
อปุกรณ์ชารจ์ไฟเพอืสนับสนุนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 

◆การสรา้งระบบ ทอ้งถนิและคนทมีุง่สูก่ารดแูลรกัษาและการสรา้งสรรคส์งิแวดลอ้ม การจดัทํากจิกรรมเป็นวงกวา้ง 

 ดําเนนิกจิการขยายความตระหนักรูแ้ละ 
แลกเปลยีนขอ้มลูโดยรว่มมอืกับเทศบาลเมอืงใกล ้
เคยีง เพอืรองรับการบรหิารสงิแวดลอ้มทขียายวง 
กวา้งขนึ เชน่ การจัดการของเสยี  
การบํารุงรักษาสงิแวดลอ้ม เป็นตน้ 

นอกจากน ียังใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืกับ 
นานาชาตโิดยใชเ้ทคโนโลยดีา้น 
สงิแวดลอ้มของฟกุโุอกะซงึจะ 
สนับสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยฝัีงกลบของเสยี  
“วธิฟีกุโุอกะ” เป็นหลัก 

ถนนเคะยาก ิ

ภาพการใหค้วามชว่ยเหลอืนานาชาตแิละการใหค้วามรว่มมอืกบันานาชาต ิ
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<การดบัเพลงิและการป้องกนัภยัพบิตั>ิ การพฒันาชมุชนทปีลอดภยัและอุน่ใจ 

 

◆การพฒันาชุมชนททีนตอ่ภยัพบิตั ิ  

 เพอืชว่ยเหลอืการหลบหนภัียพบัิต ิไดจั้ดทําแผนทกีาร 
เกดิภัย เชน่ นําทว่ม ระดบันําสงู สนึาม ิแผ่นดนิถลม่ เป็นตน้ 
และพยายามสรา้งความตระหนักรูกั้บความเขา้ใจดเีพอืให ้
ประชาชนทําการหลบภยัอยา่งเหมาะสมตอนเกดิภัยพบัิต ิ
พรอ้มกบัดําเนนิมาตรการชว่ยเหลอืตอนไฟดบั เชน่ 
เก็บรักษาแหลง่ไฟฟ้าฉุกเฉนิของหอ้งประชมุสาธารณะทใีช ้
รถยนตไ์ฟฟ้า นอกจากน ี
ยังสนับสนุนกจิกรรมททีอ้งถนิเป็นแกนหลัก เชน่ 
การอบรมบม่เพาะผูเ้ชยีวชาญการจัดการสถานทหีลบภัย 
เปิดโรงฝึกงานการจัดการสถานทหีลบภัย 
ดําเนนิการเปิดคอรส์อบรมใหแ้กส่มาคมดแูลจัดการอาคารชดุ 
เป็นตน้ 

◆การจดัเตรยีมความพรอ้มของแมนํ่าลําธารและทอ่ระบายนําเสยี (มาตรการป้องกนันําทว่ม) 

 ดําเนนิการจัดเตรยีมความพรอ้มของบงึควบคมุนําทว่มโดย 
มจุีดประสงคเ์พอืลดการไหลออกของนําฝน 
พรอ้มกบัสนับสนุนการจัดเตรยีมความพรอ้มของการระบายนํา 
เชน่ การปรับปรุงแมนํ่าลําธารอยา่งการปรับเปลยีนสะพาน 
ทอ่ระบายนําและสถานสบูนํา ฯลฯ 
เพอืลดความเสยีหายจากนําทว่ม 
และป้องกนัการเกดินําทว่มในตวัเมอืงกับนําในแมนํ่าไหลลน้ 
เนอืงจากฝนตกหนัก นอกจากน ี
ยังทําการซอ่มแซมและปรับปรงุอยา่งมรีะบบ 
เพือทําใหส้ถานอํานวยความสะดวกทีเรมิเก่ามีอายุใชง้านยาวขนึ 

◆ความสมบรูณ์พรอ้มของระบบดาํเนนิการป้องกนัภยัพบิตั ิ

 เพมิความสามารถในการใหบ้รกิารประชาชนในเขตตวัเมอืง 
ฟกุโุอกะโดยการกระจายคําสงัการดับเพลงิอยา่งม ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลจากศนูยส์งัการรวมการ 
ดับเพลงิในตวัเมอืงฟกุโุอกะ 

นอกจากน ียังมคีวามตงัใจทจีะอบรมบม่เพาะบคุลากร เชน่ 
จัดทําการอบรมและฝึกซอ้มภายในโรงเรยีนนักดับเพลงิอยา่ง 
ครบถว้น ฯลฯ เพอืเพมิทักษะและความรูท้เีกยีวขอ้งกับการ 
รับมอืภัยพบัิตขิองสมาชกิกลุ่มดับเพลงิหรอืเจา้หนา้ทดัีบเพลงิ 

◆ความพรอ้มสมบรูณ์ของระบบรถพยาบาลฉุกเฉนิ 

 เพมิความสมบรูณ์ของระบบการควบคมุทางการแพทยโ์ดย 
การฝึกอบรมทมีชว่ยเหลอืฉุกเฉนิร่วมกับการตรวจสอบความ 
เป็นจรงิหลังเสร็จสนิการชว่ยเหลอืของทมีแพทย ์
เพอืพัฒนาคณุสมบตัขิองทมีฉุกเฉนิใหด้ยีงิขนึ พรอ้มกนัน ี
ชว่งระหวา่งการเคลอืนยา้ยรวมถงึตรงจดุทเีกดิเหตฉุุกเฉนิ 
ไดป้รับปรุงงระบบการชว่ยเหลอืกอ่นถงึโรงพยาบาล 
ใหส้มบรูณม์ากขนึ และรองรับการขยายขอบเขตการ 
รักษาของหน่วยกูช้พี (การใสท่อ่ชว่ยหายใจและการใหย้า) 
รวมถงึการอบรมหน่วยกูช้พี เพอืเพมิผลการกูช้พี 

แผนทกีารเกดิภยัโดยรวมเมอืงฟกุโุอกะ 

ศนูยส์งัการรวมการดบัเพลงิในตวัเมอืงฟกุโุอกะ 

รถฉุกเฉนิมาตรฐานสงู 

บอ่รบันําฝนซนัโนหมายเลข 2 
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อนื ๆ 

 

◆การใหค้วามชว่ยเหลอืบรษิทั Startup  

อยา่งลําหนา้กวา่ใครในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมอืงฟกุโุอกะดําเนนิกจิการชว่ยเหลอืการเรมิตน้ธรุกจิโดยม ี

เป้าหมายทจีะเป็นเมอืงทเีรมิตน้ธรุกจิไดง้า่ยทสีดุในญปีุ่ น 
ในปี 2017 สถานชว่ยเหลอืบรษัิท Startup 

โดยความร่วมมอืระหวา่งเอกชนกับรัฐบาล “FUKUOKA  
Growth Next” ไดเ้ปิดตวัขนึ 
และทําการชว่ยเหลอืบรษัิททจีะเรมิตน้ธรุกจิกับบรษัิทขนาด 
กลางและเล็กทจีะเรมิธรุกจิอยา่งทสีอง 
ทําใหเ้กดิการวา่จา้งงานและการพัฒนาของเศรษฐกจิทอ้งถนิ 
พรอ้มกนัน ียังชว่ยเหลอืบรษัิท “ทสีรา้งผลติภัณฑม์ลูคา่ใหม”่ 
และ “มคีวามทา้ทายทจีะออกไปสูต่ลาดสากล” 

สถานชว่ยเหลอืแหง่นจีะใหก้ารสนับสนุนตา่ง ๆ 
ในการเรมิตน้ธรุกจิ เชน่ ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นทรัพยากร 
ประสานงานกับบรษัิททมีอียู่แลว้หรอืนักลงทนุ 
สรา้งกลุม่ชมุชนจากงานพบปะหรอืงานแนะแนว 
จัดหาโครงสรา้งเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตให ้
การฝึกอบรมผูป้ระกอบการ การจับคูผู่ผ้ลติกับผูซ้อื เป็นตน้ 
ยงิไปกวา่นัน ภายในสถานท ีนอกเหนือจากจะม ีStartup Cafe  
ทคีอยใหคํ้าปรกึษาเรอืงตา่ง ๆ ของการเปิดบรษัิทแลว้ 
ยังมคีาเฟ่/เคานเ์ตอรเ์ครอืงดมืทใีครก็สามารถเขา้ไปใชไ้ด ้
ตามอัธยาศยั 

 

◆Vegefru Stadium (ตลาดกลางซอืขายสง่ผกัผลไมเ้มอืงฟกุโุอกะ) 

 

 

ตลาดผักผลไม ้“Vegefru Stadium” เปิดขนึเมอืปี 2016 
โดยเกดิจาก 3 ตลาดคอื ตลาดผักผลไม ้
ตลาดฝังตะวนัตกและตลาดฝังตะวนัออก ยา้ยมารวมตัวกันท ี
Island City 

พนืทภีายในตลาดสว่นใหญเ่ป็นสถานทรีองรับสายโซค่วาม 
เย็น(Cold Chain) โดยเป็นจุดขายสง่อณุหภมูคิงท ี
แบบปิดซงึสามารถควบคมุอณุหภมูไิด ้
และจัดสง่ผักผลไมท้ปีลอดภยัและอุน่ใจจากการควบคมุ 
คณุภาพในระดับสงูใหแ้กป่ระชาชน นอกจากน ี
ยังสามารถเยยีมชมสภาพภายในตลาดไดอ้ยา่งอสิระจากทาง 
เดนิสําหรับผูเ้ยยีมชม และสามารถเยยีมชมการตรวจสอบสาร 
เคมทีางการเกษตรตกคา้งไดด้ว้ยเชน่กัน 
(มบีางครังทจีะไมม่กีารตรวจสอบสารเคมทีางการเกษตรตก 
คา้ง) 
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ชอ่งทางตดิตอ่ใชบ้รกิารและสอบถาม 

 

องคก์รสาธารณประโยชน ์สถานวจิยัเมอืงเอเชยีฟกุโุอกะ (URC) 

 

 E-mail : training@urc.or.jp               
TEL : +81 92-733-5687    
FAX : +81 92-733-5680   

ทอียู ่: Fukuoka City Hall North Annex 6F,  
1-10-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 
810-0001 Japan 

                   

 

 

 URC จะทําการปรับเปลยีนเนอืหาการอบรมหรอืสถานททีจีะเยยีมชม อยา่งเชน่ 

โปรแกรมการฝึกอบรม การดงูานตา่งประเทศ ฯลฯ ตามความตอ้งการและแผนการของทุกทา่น 
 

 สําหรับการใชบ้รกิาร กรณุาสง่อเีมลตดิตอ่สอบถามไปทเีจา้หนา้ทรัีบงานตดิตอ่ของ URC 
กอ่นวนัทตีอ้งการเดนิทางไปลว่งหนา้ 1 เดอืน (สามารถขอคําปรกึษาได ้
ในกรณีทจีะใชบ้รกิารหรอืฝึกอบรมกอ่นวนัทตีอ้งการเดนิทางไมถ่งึ 1 เดอืน) 
 

 หลงัจากไดรั้บการตดิตอ่มา ทางเราจะขอประชมุเรอืงรายละเอยีดตา่ง ๆ เชน่ สถานทเียยีมชม 
เนือหาการอบรม วนัเวลา เป็นตน้ 

 

 นอกจากน ียังมใีหบ้รกิารทางออนไลนด์ว้ย สามารถตดิตอ่สอบถามเขา้ไดต้ามสะดวก 
 

 ทา่นสามารถขอคําปรกึษาเกยีวกับความตอ้งการอนื ๆ 
ทนีอกเหนอืจากเนอืหาในเอกสารชดุนไีดเ้ชน่เดยีวกัน  
 

 เนอืงดว้ยการบรรยายในวนัฝึกอบรมจะเป็นภาษาญปีุ่ น กรณุาจัดเตรยีมลา่มไปดว้ย 
 

URL:https://bit.ly/3tmBBXQ 


