
แนะแนวการดงูานและการฝึกอบรมตา่งประเทศในเมอืงฟุกโุอกะ

เกีย่วกบัเมอืงฟกุโุอกะ
เมืองฟุกุโอกะไดพั้ฒนาเป็นฐานการคา้ต่างประเทศตัง้แต่สมัยโบราณ และปัจจุบันมี

หน่วยงานของรัฐสว่นกลาง สาขา ของบรษัิทขนาดใหญ ่หอประชมุตา่งประเทศ อตุสาหกรรม
บรกิารและการเงนิ  อกีทัง้ยังคงดําเนินการพัฒนาเป็นฐานหลักในญีปุ่่ น ตะวันตก เชน่ การ
จัดตัง้หน่วยงานของสหประชาชาต ิเป็นตน้

นอกจากสนามบนิ สถานทีป่ระชมุ และพืน้ทีเ่มอืงทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่ศมี 2.5 กโิลเมตรแลว้ 
ยังมศีาลเจา้ วัด รสีอรท์รมิทะเล และสถานทีช่อปป้ิงทีท่ันสมัยอยู่รวมกันอย่างกะทัดรัดในใจ
กลางเมอืง จงึเป็นเมอืงทีม่เีสน่หผ์สมผสานกันระหว่างขนบธรรมเนียม ของญีปุ่่ นกับความ
ทนัสมัย
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[พืน้ทีเ่มอืง] ประมาณ 343 ตารางกโิลเมตร [ประชากร] ประมาณ 1,610,000 คน
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เกีย่วกบัการดงูานและการฝึกอบรมตา่งประเทศ
ทีเ่มืองฟุกุโอกะ ไดม้กีารสรา้งระบบหมุนเวยีนทีด่ขีอง “การเพิม่คุณภาพการใชช้วีติ” 

และ “การเตบิโตของเมอืง” โดยจัด ใหเ้ป็นแผนยทุธศาสตรพ์ืน้ฐานของการบรหิารจัดการเมอืง
ตาม “แผนองคร์วมเมอืงฟกุุโอกะ” ทีไ่ดกํ้าหนดขึน้พรอ้มกับประชาชน ส่วนใหญ่ และยังคง
พัฒนาชมุชนตอ่ไปโดยมเีป้าหมายทีจ่ะเป็น “เมอืงผูนํ้าแหง่เอเชยีทีผ่สมผสานคน สิง่แวดลอ้ม 
และความมี ชวีติชวีาของเมอืงไดอ้ยา่งลงตวั”

เนื่องจากการพัฒนาเมอืงเหลา่นี้ ทําใหป้ระชาชนมากกวา่ 90% ประเมนิเมอืงฟกุโุอกะ
วา่ "งา่ยตอ่การอยูอ่าศัย" และใน งาน Asia-Pacific City Forum ยังไดช้ือ่วา่เป็น "เมอืงทีม่ี
ขนาดกะทัดรัด มชีวีติชวีา และง่ายต่อการอยู่อาศัย" โดยไดรั้บการยกย่อง อย่างสูงทัง้ใน
ประเทศญีปุ่่ นและต่างประเทศว่าเป็นเมอืงทีม่ชีวีติชวีาและง่ายต่อการอยู่อาศัย เชน่ การไดรั้บ
ตําแหน่งเป็นแบบอยา่ง การพัฒนาเมอืงทีม่ปีระชากรตัง้แต ่500,000 - 1,000,000 คน เป็นตน้

เมอืงฟกุโุอกะจงึไดเ้ปิดรับการดงูานและการฝึกอบรมระดับนานาชาตจิากนอกประเทศ
ญีปุ่่ นเพือ่แนะนําการพัฒนาเมอืง ฟกุโุอกะขา้งตน้ใหก้วา้งขวางออกไป โปรแกรมนี้เปิดรับทัง้
สาขา "ภมูทิัศน์เมอืง" "สวัสดกิารสังคม" "ทรัพยากรน้ํา" "สิง่แวดลอ้ม" "การป้องกนัภัยพบิัต"ิ 
และ "อืน่ ๆ" และในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมาเราไดส้ง่เสรมิการเปิดรับการดงูานและการฝึกอบรมผา่น
ทางออนไลน์

สาขา สิง่แวดลอ้ม

ผูเ้ขา้รว่ม มหาวทิยาลัย

ประเทศ จนี

จํานวนคน 103 คน

เชื่อมต่ อกับมหาวิทยาลั ย ใน
ประเทศจีนผ่าน ทางออนไลน ์
เจา้หนา้ที่สํานักงานสิง่แวดลอ้ม
ของเมืองฟุกุ โอกะได บ้รรยาย
เกีย่วกับเทคโนโลยี การฝังกลบ
ขยะตาม “วธิกีารของฟกุุโอกะ” ผู ้
เขา้ฟังบรรยายไดทํ้าความเขา้ใจ
เกีย่วกับ “วธิีการของฟุกุโอกะ” 
ผา่นวดิโีอแนะนํา ฯลฯ

สาขา ทรัพยากรน้ํา

ผูเ้ขา้รว่ม เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ฯลฯ

ประเทศ ไทย

จํานวนคน 52 คน

หอ้งประชุม URC ในฟุกุโอกะ 
หอ้งปฏบิัตกิาร สํานักงาน และ
หอ้งบรรยายในมหาวทิยาลัย กับ
ทัง้บา้นของผูเ้ขา้ฟังบรรยายใน
ประเทศไทย รวมกว่า 50 แห่งได ้
เชื่อมต่อกันผ่าน Zoom และ
เจา้หนา้ทีสํ่านักงานท่อระบายน้ํา
ในเมือง ฟุกุโอกะไดบ้รรยาย
เกีย่วกบัโครงการน้ํา ทดแทน

บรรยายเรื่องการสนับสนุนการ
ประกอบธรุกจิ ของชาวตา่งชาตใิน
ฟุกุโอกะใหก้ับนักศกึษา ชาว
มาเลเซยีทีเ่รยีนเรือ่งธุรกจิ โดยมี
ผูป้ระกอบการในฟุกุโอกะไดเ้ขา้
ร่วมออนไลน์ และแนะนํา
ประสบการณ์ทีป่ระสบความสําเร็จ
จรงิ ๆ

[กรณตีวัอยา่งการเขา้ดงูานและฝึกอบรมผา่นทางออนไลน]์

สาขา อืน่ ๆ (ธรุกจิ)

ผูเ้ขา้รว่ม มหาวทิยาลัย

ประเทศ มาเลเซยี

จํานวนคน 24 คน
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ทําการพัฒนาชมุชนโดยใชท้รัพยากรทางประวัตศิาสตร ์พรอ้มกับ
สนับสนุนใหม้กีาร พัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างประชาชนกับผู ้
ดําเนนิธรุกจิเอกชน เพือ่สรา้งภูมทัิศน์ ของเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยใช ้
ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะตัวของทอ้งถิน่ นอกจากนี้ เรา กําลัง
สรา้งเมอืงตน้แบบล้ําสมัยใน Island City ซึง่สรา้งขึน้โดยใชด้นิ
และทรายทีเ่กดิ จากการขดุลอกเสน้ทางเรอื

ภมูทิศันข์องเมอืง
～การพัฒนาเมอืงทีคํ่านงึถงึการออกแบบชมุชนเมอืง～

สวสัดกิารสงัคม
～การพัฒนาเมอืงทีช่ว่ยใหท้กุคนใชช้วีติอยูไ่ดง้า่ย～

เมือ่สรา้งหรอืปรับปรงุสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับผูโ้ดยสารทีม่ี
ผูใ้ชบ้รกิาร จํานวนมาก เราไดดํ้าเนนิการปรับเปลีย่นสูรู่ปแบบที่
ปราศจากสิง่กดีขวางอยา่ง ตอ่เนื่องเพือ่ใหทุ้กคนใชง้านไดง้า่ย
และปลอดภัย อกีทัง้ยังสง่เสรมิการเปลีย่นสู่ รปูแบบปราศจากสิง่
กดีขวางแบบบรูณาการร่วมกันทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์ และ
ยังสนับสนุนการจัดทําโครงการ “ฟุกุโอกะ 100” ที่ร่วมมือกัน
ระหวา่ง บรษัิทเอกชน สถาบันการศกึษา และหน่วยงานราชการ 
โดยมุง่หวังสรา้งสังคม ยั่งยนืทีไ่มว่า่ใครก็สามารถดํารงชวีติและ
มวีถิกีารใชช้วีติทีแ่ข็งแรงทัง้ร่างกายและ จติใจในรูปแบบของ
ตนเองในยคุทีม่นุษยม์อีายขุยั 100 ปี

เราไดดํ้าเนนิการใชน้ํ้าทดแทนโดยการบําบัดน้ําเสยีเพือ่สง่เสรมิ
การใชท้รัพยากร น้ําอย่างมีประสทิธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ดําเนนิการสํารวจการร่ัวไหลและปรับปรุงท่อ ระบายน้ําตามแผน 
และดําเนนิการบรหิารจัดการน้ําอยา่งมปีระสทิธภิาพผา่น ระบบ
การควบคุมการระบายน้ําเพือ่สง่เสรมิการสรา้งเมอืงประหยัดน้ํา 
เชน่ รักษา อัตราการร่ัวไหลใหตํ้า่ทีส่ดุในโลก นอกจากนีย้ังไดด้ ้
กําหนดเป้าหมายคุณภาพน้ํา ของตัวเองที่เคร่งครัดกว่า
มาตรฐานของประเทศ ฯลฯ และดําเนนิการจัดการ คณุภาพน้ํา
อย่างละเอียดละออเพื่อการจ่ายน้ําประปาที่ปลอดภัยและมี
รสชาติ อรอ่ย

ทรพัยากรนํา้
～การพัฒนาเมอืงทีด่แูลรักษาทรัพยากรน้ํา～

จดุข ึน้รถแท็กซี่
ท ีเ่รยีบและไมล่าดชนั

หอ้งนํา้ทีป่ราศจากสิง่กดีขวาง
ถนนใตด้นิจนิเท็น

ศนูยบ์าํบดันํา้เสยีชูบุ

การพฒันาเมอืงฟกุโุอกะ

Island City

เขตภมูทิศันเ์มอืง
(เขตโกกโุชะ)

ศนูยบ์รหิารจดัการนํา้ กรม
ประปา
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เราพยายามดําเนินการใหม้ีการกําจัดขยะอย่างเหมาะสม 
เชน่ การทิง้ขยะ ครัวเรอืนอยา่งเหมาะสม การเก็บรวบรวมทีม่ี
ประสทิธภิาพโดยเก็บรวบรวม ตอนกลางคนื การรักษาการ
ทํางานของโรงงานและอุปกรณ์การกําจัด นอกจากนี้ยัง
สง่เสรมิการมสีว่นร่วมและความร่วมมอืระหวา่งประเทศ เชน่
การสง่เสรมิเทคโนโลยกีารฝังกลบขยะตาม “วธิกีารของฟกุุ
โอกะ” ใหเ้ป็นที่ แพรห่ลาย

สิง่แวดลอ้ม
～การพัฒนาเมอืงทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม～

การป้องกนัภยัพบิตั ิ
～การพัฒนาเมอืงทีป่ลอดภยัและอุน่ใจ～

สําหรับภัยพิบัต ิทางธรรมชาติที่เก ิดขึ้นอย่างรุนแรงและ
บ่อยครัง้ขึน้ในช่วง ไม่กี่ปีมานี้ เราไดใ้ชส้ํานักงานใหญ่
บรรเทาภัยพบิัตทิีส่รา้งขึน้ใหม่ และ เสรมิสรา้งการทํางาน
ของสํานักงานใหญ่บรรเทาภัยพบิัต ิเชน่ การฝึกซอ้ม และ
การฝึกอบรมใหญทั่ง้ทีว่า่การเมอืงโดยประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ เรายังไดฝึ้กอบรมเกี่ยวกับการให ้
ความรูใ้นการป้องกันและ บรรเทาภัยพบิัต ิเชน่ การฝึกซอ้ม
อพยพ การบรรยายนอกสถานที ่ฯลฯ การ ป้องกันอัคคภัีย
การจัดการในการป้องกันภัยพบิัต ิและอืน่ ๆ ที่ประชาชนมี
ความตอ้งการมาก

เราไดพ้ยายามขยายขอบเขตการประกอบการ และจับความ
ตอ้งการของ สังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก พรอ้มทัง้
สง่เสรมิธรุกจิใหเ้จรญิเตบิโต ยิง่ข ึน้ เชน่ การกา้วสูเ่วทโีลก
และการขยายขนาดของธรุกจิสตารท์อัพ ฯลฯ และการพลกิ
โฉมธุรกจิ SME เดมิทีม่อียูแ่ลว้ โดยดําเนนิการประสานงาน
ร่วมมอืซึง่กันและกันกับรา้นกาแฟสตารท์อัพ และ Fukuoka 
Growth Next ที่ เป็นศูนย์สนับสนุนธุรกจิสตาร์ทอัพใน
รปูแบบการทํางานรว่มกันระหวา่ง ภาครัฐและเอกชน

อืน่ ๆ
～การพัฒนาเมอืงทีส่ง่เสรมิการประกอบธรุกจิ～

สถานการณ์การฝึกอบรมจรงิ
“วธิกีารของฟุกโุอกะ”

โรงเผาขยะ
กรนีพารก์ Rinkai

รา้นกาแฟสตารท์อพั

การพฒันาเมืองฟุกโุอกะ

งานอเีวนท์
Fukuoka Growth Next

การฝึกป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

สํานกังานใหญบ่รรเทาภยัพบิตั ิ
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