
การแนะนําเชิงเทคนิคของ KITA
สําหรับการบริหารจัดการคุณภาพดินและน้ําใตดินในประเทศญี่ปุน

Kitakyushu International Techno-Cooperative Association
18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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ฝกอบรม
ระดับ
สากล

รวมมอื
ดาน

เทคนคิ

การฝกอบรมระดับนานาชาติ
• การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและเอกสาร
• การออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเหมาะสมสําหรับภูมภิาค ประเทศ และกลุม
• การดําเนนิงานฝกอบรมระดับสากลอยางมปีระสิทธภิาพ
• การสรางเครอืขายของผูผานการฝกอบรม และการตดิตามผลการฝกอบรม

ความรวมมอืดานเทคนิค

กิจกรรมของ KITA
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รวมมอื
ดาน

เทคนคิ
การ

แลกเปล่ียน
มติรภาพระดับ

สากล

ความรวมมอืดานเทคนิค
• การสงผูเช่ียวชาญสําหรับการสํารวจพื้นท่ี และการบรรยายอบรม
• การรวบรวมขอมูล สําหรับเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และการอนุรักษส่ิงแวดลอในพื้นท่ี
• การใหคําปรกึษาดานการขยายธุรกจิ ในเมอืงคิตะควิชู
• การดําเนนิงาน “Kitakyushu Maintenance Technology Research Association”

การแลกเปลี่ยนมิตรภาพระดับสากล
• การวางแผน และสงเสรมิโครงการแลกเปล่ียนเพื่อเสรมิสราง

ความความเขาใจซึ่งกันและกัน



กลุม หมวดหมู ภาพรวมโปรแกรม

2016

จํานวน
หลักสูตร

จํานวน
ประเทศ
ที่เขารวม

Ⅰ การบรหิารจัดการส่ิงแวดลอม อบรมสําหรับทุกประเภทของกระบวนการของเสียท่ีครอบคลุมขยะมูลฝอย
ชุมชน ขยะอุตสาหกรรม (เทคโนโลย ีและระบบ)

4 32

●การฝกอบรมระดับนานาชาติ (โครงการแลกเปลี่ยนของ JICA)
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Ⅰ การบรหิารจัดการส่ิงแวดลอม อบรมสําหรับทุกประเภทของกระบวนการของเสียท่ีครอบคลุมขยะมูลฝอย
ชุมชน ขยะอุตสาหกรรม (เทคโนโลย ีและระบบ)

4 32

Ⅱ ทรัพยากรน้ํา และการบําบัด อบรมสําหรับการบําบัดน้ําเสีย และน้ําท้ิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลย ีและระบบ) 5 24
Ⅲ เทคโนโลยกีารผลิต และการเปด

อุตสาหกรรมทองถิ่น
อบรมสําหรับเทคโนโลยกีารผลิต และความรูเชิงปฏบัิตกิาร (5S & กจิกรรม
กลุมยอย) ส่ิงจําเปนสําหรับการผลิต SME และอุตสาหกรรมทองถิ่น

10 61

Ⅳ การประหยัดพลังงาน และพลังงาน
ทดแทน

อบรมสําหรับเทคโนโลยแีละการแพรขยายของการประหยัดพลังงาน พลังงาน
ทดแทน และนโยบายท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและสายงานภายใน

12 78

Ⅴ Health care การพัฒนาเมอืง และอ่ืน ๆ อบรมสําหรับหลักสุขาภิบาล และการพัฒนาเมอืงอยางยั่งยนื 3 23



โครงการฝกอบรมท่ีจัดขึ้นโครงการฝกอบรมท่ีจัดขึ้น
จํานวนผูเขารวม (คน) ผลสําเร็จ (ขอมูล ณ มนีาคม พ.ศ. 2562)

• จํานวนผูเขาฝกอบรมทัง้หมด: 9,420 ราย จาก 165 ประเทศ (1980-2018)
- มอบหมายโดย JICA: 7,372 ราย (จํากัดเฉพาะ Co-Creative Program (ความ

ตองการ ประเทศ เยาวชน และผูอพยพชาวญี่ปุนในตางประเทศ))
- นอกเหนอืจาก JICA    : 2,048 ราย
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Altogether



地域別研修員受地域別研修員受けけ入入れれ実績実績
（２０１９年３月３１日

現在）
((ขอมูล ณ มีนาคม พขอมูล ณ มีนาคม พ..ศศ.. 25622562))

ผูรับการฝกอบรม จําแนกตามภูมิภาคผูรับการฝกอบรม จําแนกตามภูมิภาค

Oceania (178/13)

Europe (405/24)

Middle East (816/15)

Central Asia (86/7) Oceania (7/7)

Southwest Asia
(12/6)

Europe (3/3)

Central Asia (1/1)

Central-South
America (68/19)

公益財団法人 北九州国際技術協力協会 5 หมายเหต:ุ
ภูมภิาค (จํานวนผูอบรม/จํานวนประเทศ)

Southwest Asia
(831/7)

Africa
(1,137/50)

Central-South
America (1,849/32)

East Asia
(4,118/17)

Middle East (34/6)

East Asia (44/10)

Central-South
America (68/19)

Africa (67/29)

ทัง้หมด
9,420 ราย จาก

165 ประเทศ

236 ราย จาก
81 ประเทศ
ในป 2018



● สถานการณปจจบุัน และความทาทาย (จากความเขาใจตนเอง）

ขอ ความทาทาย วธิแีกไขที่เปนไปได

1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐที่มี
อํานาจ

• ใหการปรกึษาทางเทคนคิ
• ศึกษาดูงานดานเทคนคิที่ประเทศญี่ปุนสําหรับบุคลากรจาก

ภาครัฐที่มอํีานาจ

2 การยกระดับระบบปฏบิัตกิารรวมถึงการเตรยีมคูมือ
• แนะนําคูมือสําหรับการวเิคราะหและการกําจัดการปนเปอนแยก

ตามชนดิของสารปนเปอน และ/หรอื ประเภทธุรกจิ
• ใหการสนับสนุนการเตรยีมคูมอืเปนภาษาไทย
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2 การยกระดับระบบปฏบิัตกิารรวมถึงการเตรยีมคูมือ
• แนะนําคูมือสําหรับการวเิคราะหและการกําจัดการปนเปอนแยก

ตามชนดิของสารปนเปอน และ/หรอื ประเภทธุรกจิ
• ใหการสนับสนุนการเตรยีมคูมอืเปนภาษาไทย

3 การเพิ่มจํานวนหองปฏิบัตกิารที่ขึ้นทะเบยีน และมาตรฐาน
ขอกําหนดและศักยภาพ

แนะนําระบบบุคคลที่ 3 สําหรับการบรหิารจัดการคุณภาพดนิและน้าํ
ใตดนิ ดวยโครงการฝกอบรมใหกับผูสมัคร

4
การดําเนนิการตรวจสอบและกําจัดการปนเปอนอยาง
เรงดวน (หากจําเปน) โดยหนวยงานเปาหมายเพื่อปองกัน
การแพรกระจายของการปนเปอน

จัดใหมกีารถายโอนทางเทคนคิสําหรับการดําเนนิงาน เชน เครื่องมือ
คูมือ และ OJT สําหรับการตรวจสอบในพืน้ที่



1. วตัถุประสงค
 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูสําหรับการจัดการคุณภาพดนิและน้ําใตดนิ โดย หนวยงานปกครองทองถิ่น
 เพื่ออัพเดตเทคโนโลยทีี่ลํ้าสมัยและแนวโนมที่เกี่ยวของกับการปนเปอนดนิและน้ําใตดนิ เพื่อใหสัมผัสถงึมาตรการตอบโตดนิ

ปนเปอน รวมถงึการเยี่ยมชมการกําจัดการปนเปอน
 สถานที ่และโรงงานผลติสําหรับสารกาํจดัการปนเปอน

2. หนวยงานทีจ่ะเยี่ยมชม
 สํานักสิ่งแวดลอม เมอืงคติะควิชู
 คณะวศิวกรรมศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวทิยาลัยคติะควิชู
 หนวยงานภาคใีนการศึกษา และลูกคา ผูคา อื่น ๆ
 พื้นที่กาํจัดการปนเปอน ระบบบําบัด และผูผลติสารกาํจัดการปนเปอน

3. ผลที่คาดวาจะไดรบั
 การพัฒนาศักยภาพสําหรับเจาหนาทีจ่ากหนวยงานปกครองทองถิ่น
 ความสัมพันธที่เขมแข็งของผูบรหิาร/เจาหนาที่ปกครองจากประเทศไทย และประเทศญี่ปุน

● สถานที่ของการดูงานเชงิเทคนคิ (เงื่อนไขกําหนดโดยทมีงานญี่ปุน)
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◇ เทคโนโลยกีารกําจัดการปนเปอนโดยคณะวศิวกรรมส่ิงแวดลอม
➣ เทคโนโลยกีารถมท่ีท่ีเปนมติรตอคุณภาพดินและน้ําใตดินโดยการใชพลังงานธรรมชาติ
➣ การกําจัดการปนเปอนของสารไมละลายท่ีมคีวามยากสูงโดยเทคโนโลยกีารชะและดูดซับดวยกรด
➣ เทคโนโลยกีารกําจัดสารปนเปอนสําหรับ ดินปนเปอน DXN และ PCB ในกนตะกอน
➣ เทคโนโลยตีดิตามตรวจสอบสําหรับการจํากัดน้ําใตดินปนเปอนดวยปาท่ีสรางขึ้น
➣ เทคโนโลยกีารประเมนิคุณภาพน้ําใตดินโดยการหมุนเวยีนน้ําในพื้นท่ีขนาดกวาง
◇ งานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับดินปนเปอน
➣มาตรการรับมอืดินปนเปอนโลหะหนักท่ีความเขาขนสูง
➣เทคโนโลยกีารเก็บและแยกดินและขยะท่ีปนเปอนสารกัมมันตรังสี

โดยผนังกัน้อเนกประสงค
➣เทคโนโลยกีารกําจัดการปนเปอนดินตามธรรมชาติโดยผนังกัน้เอนกประสงค
➣งานวจัิยพื้นท่ีสําหรับการละลายของสารกัมมันตรังสีโดยการหยุดยั้งการซมึของน้ําฝน

【ท่ีมา: Homepage of Professor Hiroshi Ito, Environment Engineering, Kitakyushu University】

● แนะนํางานวจิัยที่ดําเนนิการโดยมหาวทิยาลัยคิตะควิชู

Kitakyushu Academic Research City
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◇ อางองิการสํารวจและวเิคราะหดิน

● การสํารวจและวเิคราะหตามพรบ.มาตรการรับมือแกไขดนิปนเปอน
【ท่ีมา: Kankyo Technos Co., Ltd.】
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การเตรยีมดนิ เครื่องเจาะ อุปกรณวเิคราะห
* Kankyo Technos Co., Ltd. เปน
➣ บรษัิทที่ดทีี่สุดในดานการสํารวจ การตรวจวัด และการวเิคราะหสิง่แวดลอม ในเมอืงคิตะคิวชู
➣ เปนบรษัิทเดยีวที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการสํารวจในพืน้ทีส่ําหรับการปนเปอนโลหะหนกัดวยความแมนยําสูง



● ความเปนไปไดโครงการดูงานดานเทคนคิสําหรับการจัดการคุณภาพดนิและน้ําใตดนิ
Day Outline of Curriculum AM PM

1
・แนะนําการจัดการคุณภาพดินและน้ําใตดิน โดย

ผูเชี่ยวชาญจากหลายสาขา รวมถงึหนวยงานภาค
การศกึษา

• 1.5 ชม./ชวง x 2
• กลาวเปด โดย ผูเชี่ยวชาญ
• บรรยายโดย สํานักงานปนครองทองถิ่น เชน

เทศบาลเมืองคิตะควิชู

• 1.5hours/ชวง x 2
• การสํารวจ และประเมิน การปนเปอนดิน
• เทคโนโลย ีและวธิปีฏบัิติ ในการกําจัดการ

ปนเปอน

2
・การบรรยายในเรื่อง พรบ.มาตรการรับมือแกไข

ดินปนเปอน รวมถงึกฎระเบียบและคูมือที่
เกี่ยวของ
・การบรรยายในเรื่อง เทคนคิในการสํารวจดิน การ

วเิคราะห การประเมิน และการกําจัดการปนเปอน
เปนตน

• 1.5hours/ชวง x 2
• การจัดการดินปนเปอน โดย ผูที่มีอํานาจ

รับผดิชอบในทองถิ่น
• วธิกีารสํารวจและประเมินดิน

• 1.5hours/ชวง x 2
• ระบบบุคคลที่ 3 และการสรางบุคลากร

สําหรับบุคคลที่ 3
• การแนะนํากรณศีกึษาของมาตรการรับมือ

แกไขดินปนเปอนในญี่ปุน
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・การบรรยายในเรื่อง พรบ.มาตรการรับมือแกไข
ดินปนเปอน รวมถงึกฎระเบียบและคูมือที่
เกี่ยวของ
・การบรรยายในเรื่อง เทคนคิในการสํารวจดิน การ

วเิคราะห การประเมิน และการกําจัดการปนเปอน
เปนตน

• 1.5hours/ชวง x 2
• การจัดการดินปนเปอน โดย ผูที่มีอํานาจ

รับผดิชอบในทองถิ่น
• วธิกีารสํารวจและประเมินดิน

• 1.5hours/ชวง x 2
• ระบบบุคคลที่ 3 และการสรางบุคลากร

สําหรับบุคคลที่ 3
• การแนะนํากรณศีกึษาของมาตรการรับมือ

แกไขดินปนเปอนในญี่ปุน

3 ・ดูงานนอกสถานที่ ที่ตรงกับเนื้อหาการบรรยาย
ใน 2 วันแรก

・สถานที่ในคิตะควิชู ・สถานที่อื่นในคิตะควิชู
4 ・สถานที่อื่นนอกพื้นที่
5 ・สรุปการดูงานดานเทคนคิ • การอภปิรายหารอืรวมกันของผูเขารับการอบรม และการแจงประกาศเปนกลุมหรอืบุคคล

• การประเมินและการแจงประกาศโดยกลุมหรอืบุคคล (โดยผูเชี่ยวชาญญี่ปุน)
• รวมรวมความคดิเห็น และขอตชิม โดย แบบสอบถาม

6 ・อื่นๆ ・โครงการแลกเปล่ียนนานาชาติ
・ประสบการณวฒันธรรมญี่ปุน



●ทมีงานศกึษาญี่ปุน รวมกับ JETRO และ City of Kitakyushu กําลังอยูระหวางพจิารณาความ
รวมมอืขั้นตอไป

●เมื่อหนวยงานดังกลาวขางตนตกลงทีจ่ะดําเนนิงานโครงการการยกระดับการจัดการคุณภาพดนิ
และน้ําใตดนิในประเทศไทย ระยะที่ 2 ทาง KITA จะเปนผูสนบัสนุนในสวนของการศกึษาดงูานใน
ประเทศญี่ปุน ซึง่เปนกจิกรรมหนึ่งของโครงการ

THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONTHANK YOU FOR YOUR ATTENTION

●ทมีงานศกึษาญี่ปุน รวมกับ JETRO และ City of Kitakyushu กําลังอยูระหวางพจิารณาความ
รวมมอืขั้นตอไป
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และน้ําใตดนิในประเทศไทย ระยะที่ 2 ทาง KITA จะเปนผูสนบัสนุนในสวนของการศกึษาดงูานใน
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