25 ธันวาคม 2018
"แผ่นดินไหวนอกชายฝั่ งแปซิฟิกโทโฮคุ ปี 2011" เกิดขึ ้นในวันที่ 11 มี.ค. 2011 เวลา 14.46 น. โดยมีจดุ เกิดแผ่นดินไหวอยูท่ ี่ชายฝั่ งซังริคุ
บันทึกสถิติได้ 9.0 แม็กนิจดู เป็ นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สดุ เท่าทีว่ ดั ได้ ในประวัติศาสตร์ สึนามิใหญ่ซดั กระหน่าเป็ นวงกว้ าง ซึง่ มาพร้ อมกับการสัน่
ไหวรุนแรงที่บนั ทึกสถิตแิ รงสัน่ สะเทือนได้ ระดับ 7 ซึง่ เป็ นขนาดใหญ่ที่สดุ

แผ่ นดินไหวขนาดใหญ่ ทางฝั่ ง
ตะวันออกของญี่ปุ่น

ความเสียหายจาก
แผ่ นดินไหว-สึนามิ

แผ่นดินไหวนอกชายฝั่ งแปซิฟิกโทโฮคุ ปี 2011 วันที่ 11 มี.ค. 2011 เวลา 14.46 น.
ละติจดู เหนือ : 38.1° ลองจิจดู ตะวันออก : 142.5° ความลึก : 24 กม. ระดับ :
9.0 แม็กนิจดู [กรมอุตนุ ิยมวิทยาญี่ปน]
ุ่

ผู้เสียชีวติ : 4,088 คน
（ในจานวนนี ้ เป็ นการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับแผ่นดินไหว
* 2,259คน)
ผู้หายสาบสูญ：2 คน

ซัปโปโร

-สูง
-ต่า
-สูง
-ต่า

2018.12.5)

【ความเสียหายของบ้ านเรือน (แยกตามพืน้ ที่)】

【ความเสียหายด้ านบุคลากร】

ระดับ
แรงสัน่ สะเทือน

(เวลาปั จจุบนั :

A พังเสียหายหมด

15,224

B พังเสียหายบางส่วน

80,803

B
B

*การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับแผ่นดินไหว หมายถึง ความ
เสียหายที่ไม่ได้ เกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรง แต่เป็ นการ
เสียชีวิตจากสาเหตุโดยอ้ อม เช่น สุขภาพแย่ลงหรือความ
เหนื่อยล้ าจากชีวิตอพยพหลังจากนั ้น

44,045

36,596

ศูนย์กลางแผ่นดินไหว

A
โอซาก้ า

ฟุคโุ อกะ

ฟุคชุ ิมะ

โตเกียว

A

B

A

24

162

5,184

สถานการณ์ อพยพของพลเมือง

เขตที่ระบุให้ อพยพ : 12%

3% ของพืน้ ที่จังหวัด

เขตที่กลับไป
ได้ ลาบาก
เขตที่อยู่
อาศัยลาบาก
เขตเตรี ยมยกเลิก
คาสัง่ ระบุให้ อพยพ

・ปริมาณรังสีสะสมมีค่าเกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
・ห้ ามเข้ า ยกเว้ นได้ บางกรณี
・ห้ ามพักค้ างคืน
・ปริมาณรังสีสะสมมีค่า 20-50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
・เข้ าไปในพื ้นที่ได้ ทากิจกรรมธุรกิจบางอย่างได้
・ห้ ามพักค้ างคืน ยกเว้ นได้ บางกรณี
・ปริมาณรังสีสะสมมีค่าน้ อยกว่า 20 มิลลิซเี วิร์ตต่อปี
・เข้ าไปในพื ้นที่ได้ ทากิจกรรมธุรกิจบางอย่างได้
・ห้ ามพักค้ างคืน ยกเว้ นได้ บางกรณี

หมู่บ้านอีทาเตะ การฟื น้ ฟูคืนสภาพที่
จาเพาะเจาะจงเขตฐานทธศาสตร์
ประมาณ 186 เฮกตาร์

หมูบ่ ้ านอีทาเตะ
飯舘村

ตาบลคา
วามาตะ

หมู่บ้านคัตสึราโอะ การฟื น้ ฟูคืนสภาพที่
จาเพาะเจาะจงเขตฐานยุทธศาสตร์
双葉町特定復興再生
ประมาณ 95 เฮกตาร์
拠点区域 約560ha

180,000

อาเภอมินามิโซมะ

120,000

ตาบลนามิเอะ การฟื น้ ฟูคืนสภาพที่
จาเพาะเจาะจงเขตฐานยุทธศาสตร์
ประมาณ 661 เฮกตาร์

60,000
30,000

ตาบลนามิเอะ

0

浪江町

62,038

หมู่บ้านคาวาอุ
จิ
川内村
大熊町特定復興再生
拠点区域
ตาบลโทมิโอกะ約860ha
การฟื น้ ฟูคืนสภาพที่
จาเพาะเจาะจงเขตฐานยุทธศาสตร์
ประมาณ 390 เฮกตาร์

富岡町

ตาบลโทมิโอกะ

広野町

อาเภออิวากิ

129,154
54,680

2.3%

จานวนผู้อพยพ : ประชากรทัง้ หมดของ จ.ฟุคุชิมะ
43,214 : 1,861 ,839

20km
20km

(พ.ย. 2018)

การฟื ้ นฟูคืนสภาพที่จาเพาะเจาะจงเขตฐานยุทธศาสตร์ :

เขตซึ่งเคยเป็ นเขตที่กลับไปได้ ลาบากและถูกจากัดการเข้ าอยู่อาศัย ปั จจุบันยกเลิกคาสั่ง
ระบุให้ อพยพแล้ ว และมุ่งสู่การพัฒนาให้ สามารถอยู่ในอาศัยได้ ไปจนถึงภายภาคหน้ า

ปริมาณซีเซียมที่ปล่ อยออกมาจากอาคารเตาปฏิกรณ์

Photo: TEPCO
2017.10.31

Unit 2
Unit 3

มี.ค.2011

พ.ค.2012

ส.ค.2013

พ.ย.2014 พ.ค.2015

ธ.ค.2016

Unit 1

สารกัมมันตรั งสีซีเซียมที่ถูกปล่ อยออกมาจากอาคาร
เตาปฏิกรณ์ ใน 1 ชั่วโมง (ล้ านเบคเคอเรล）

Photo: TEPCO
2017.10.31

Unit 1

อุณหภูมิย้อนกลับของเครื่ องปรั บอากาศ
ในอาคารคลุมเตาปฏิกรณ์ （℃）

อาคารเครื่อง
ปฏิกรณ์ ท่ สี าม

92,154

ธ.ค.
พ.ค.2012 พ.ค.2013 พ.ค.2014 พ.ค.2015 พ.ค.2016 พ.ค.2017 ก.ค.2018

อุณหภูมิของเตาปฏิกรณ์

อุณหภูมิภายในเตาปฏิกรณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมี
เสถียรภาพอยูท่ ี่ 20-45 องศาเซลเซียส ปริ มาณรังสีที่ถกู
ปล่อยออกมาจากเตาปฏิกรณ์นนลดลงมากเมื
ั้
่อเทียบกับ
ตอนหลังเกิดอุบตั ิเหตุ

113,983

41,532 60,179
43,214
102,827 97,286
83,250 67,782
36,424
50,602
33,147
23,735
50
31
147
20
13
20 10,054

(ธ.ค. 2018)

楢葉町
ตาบลนาราฮะ

いわき市

ผู้ที่ไม่ทราบ
เป้าหมายอพยพ

[อ้ างอิง] สัดส่ วนของผู้อพยพเทียบกับประชากรของ จ.ฟุคุชมิ ะ
TEPCO
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ปรมาณูฟคุ ชุ ิมะแห่ง
ที่หนึ่ง

ตาบลฟุตาบะ
ต大熊町
าบลโอคุมะ 東電福島
第一原発

ผู้อพยพ
ต่างจังหวัด

152,113

Photo: TEPCO
สถานการณ์
2017.10.31
โรงไฟฟ้าพลั
งงานปรมาณูฟุคุชิมะแห่ งที่หนึ่ง

อาคารเตา
ปฏิกรณ์
หมายเลขหนึ่ง

คน

46,170

双葉町

ตาบลโอคุมะ การฟื น้ ฟูคืนสภาพที่
จาเพาะเจาะจงเขตฐานยุทธศาสตร์
ประมาณ 860 เฮกตาร์

ฟุคุชิมะ
166Km

164,865

150,000

90,000

ตาบลฟุตาบะ การฟื น้ ฟูคืนสภาพที่
จาเพาะเจาะจงเขตฐานยุทธศาสตร์
ประมาณ 555 เฮกตาร์

อาเภอทามุ田村市
ระ

20Km

43,000

45,854

南相馬市

川俣町

หมู่บ้านคัตสึรา
โอะ
葛尾村

ปั
จ
จุ
บั
น

ผู้อพยพ
ภายในจังหวัด

หน่วย : คน

เขตยกเลิกคาสัง่ ระบุให้ อพยพแล้ ว

พื ้นที่ของเขตที่ระบุให้ อพยพในเวลาวันที่ 1
เม.ย. 2017- ปั จจุบนั :
371ตารางกิโลเมตร （ประมาณ 2.7%ของ
พื ้นที่）

จานวนผู้อพยพ : 165,000 คน

เขตฮามาโดริ

◆การเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้อพยพจากแผ่นดินไหว-อุบตั เิ หตุโรงไฟฟ้าปรมาณู

◆เขตที่ระบุให้ อพยพเนื่องจากภัยพลังงานปรมาณู
การแบ่ งเขตที่ระบุให้ อพยพ

เขตนาคาโดริ

เขตไอซึ

อ่าวยตสึครุ ะที่ถกู สึนามิถล่ม (อาเภออิวากิ)

10,016

Unit 2
Unit 3
Unit 4

มี.ค.2011

มิ.ย.2012

มิ.ย.2013

ก.ค.2014 ก.ค.2015

ก.ค.2016

การฟื ้ นฟู จ.ฟุคุชิมะ
ปริ มาณรังสีในอากาศภายในตัวจังหวัดลดลงมาก เมื่อเทียบกับ เม.ย.2011

ฟื ้ นฟูส่ งิ แวดล้ อม
(หน่วย : ไมโครซีเวิร์ต/ชัว่ โมง)

◆การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณรังสี
3

[μSv/h]

Fukushima
City
อาเภอฟุ
คชุ ิมะ

2.74

โตเกียว
0.04

Fukushima City
(เวลาปกติFukushima
ก่อนเกิดแผ่นดินไหว 0.04City
ไมโครซี

2

●อาเภอฟุคชุ ิมะ

เวิร์ต/ชัว่ โมง)

1

0.14

0

●
อาเภอมินามิโซมะ
●อาเภอโคริยามะ

อาเภอไอซึวาคามัตสึ●

โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูฟคุ ชุ ิมะแห่งที่หนึ่ง

●อาเภอชิราคาวะ

●
ตาบลมินามิไอซึ

แหล่งที่มาข้ อมูลต่างประเทศ : องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่

●อาเภออิวากิ

※ค่าจากจุดต่างๆ ภายในประเทศเป็ นค่าของวันที่ 1 พ.ย. 2018
http://fukushima-radioactivity.jp/

ศูนย์ สร้ างสรรค์ ส่ งิ แวดล้ อม
ประจา จ.ฟุคุชิมะ

ศูนย์สร้ างสรรค์สงิ่ แวดล้ อมประจา จ.ฟุคชุ ิมะ (อาเภอมิฮารุ)
สภาพภายในอาคารปฏิสัมพันธ์
เปิ ดเมื่อวันที่ 2016.7.21

ปั จจุบนั ได้ คอยเฝ้าสังเกตกับสารวจวิจยั สิง่ แวดล้ อมอย่าง
ทัว่ ถึง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมของฟุคุ
ชิมะอย่างเร่ งด่วนและเพื่อสร้ างสิง่ แวดล้ อมที่พลเมืองใน
จังหวัดจะอาศัยอยู่ได้ อย่างสบายใจไปจนถึงภายภาคหน้ า
นอกจากนี ้ที่อาคารปฏิสมั พันธ์ “Commutan
Fukushima” (ไม่เสียค่าเข้ าอาคาร) ยังลงแรง
สนับสนุนการศึกษาด้ านสิง่ แวดล้ อมและรังสีของเด็กๆ
ด้ วย

อาคารวิจัย
อาคารหลัก

อาคารปฏิสัมพันธ์ (Commutan Fukushima)

ศูนย์ รังสีในสิ่งแวดล้ อม (อาเภอมินามิโซมะ)

ศูนย์ เพื่อการอาศัยร่ วมกับสัตว์ ป่า (หมู่บ้านโอทามะ)

ศูนย์ ส่ งิ แวดล้ อมนา้ อินาวะชิโระ (ตาบลอินาวะชิโระ)

เปิ ดเมื่อวันที่ 2016.4.25

เปิ ดเมื่อวันที่ 2016.4.15

เปิ ดเมื่อวันที่ 2015.11.16

ฟื ้ นฟูสภาพการท่ องเที่ยว
◆จานวนผู้พกั ค้ างคืนรวมชาวต่ างชาติ

◆จานวนนักท่ องเที่ยวที่มาพักค้ างคืน
（สถานที่พานักซึง่ ตอบว่าผู้มาพักค้ างคืนเพื่อท่องเที่ยวมีสดั ส่วน 50% ขึ ้นไปของผู้มาพักค้ างคืนทังหมด）
้

120.6%

130.0%
120.0%
110.0%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

ทัว่ ประเทศ

300.0%

ทัว่ ประเทศ

จ.ฟุคุชิมะ

150.0%

77.6%

280.3%

250.0%
200.0%

จ.ฟุคชุ ิมะ

[ที่มา] ผลสารวจยอดรวมการท่องเที่ยวพักค้ างคืน โดยหน่วยงานการท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่

（จานวนผู้พกั ค้ างคืนรวมชาวต่างชาติภายในสถานที่พานักที่มีพนักงาน 10 คนขึ ้นไป）

110.5%

100.0%
50.0%
0.0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2017

ทัว่
（หน่วย :
ประเทศ 216,384,110 207,382,740 218,313,430 228,502,930 233,210,970 251,308,060 247,403,020 260,976,900 จานวนคืน
รวมของ
จ.ฟุคุชิ
6,359,610
5,124,410
4,651,110
5,098,920
5,341,020
5,061,810
4,581,850
4,935,340 แขกทุก
มะ
คน）

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ทัว่
วย :
ประเทศ 26,023,000 17,015,780 23,822,510 31,242,220 42,072,820 60,509,240 64,066,730 72,933,660 （หน่
จานวนคืน
รวมของ
จ.ฟุคุชิ
87,170
23,990
28,840
31,300
37,150
48,090
71,270
96,290 แขกทุก
มะ
คน）

ประกาศแจ้ งการฟื ้ นฟูให้ โลกรู้ ~ ผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้ องกับโอลิมปิ ก-พาราลิมปิ กปี 2020 ที่โตเกียว และจัดการประชุมนานาชาติ
โตเกียวโอลิมปิ ก 2020
การวิ่งคบเพลิงจะเริ่มจาก จ.ฟุคุชิมะ/
เปิ ดงานด้ วยการแข่ งขันซอฟท์ บอลที่จัด
ในจังหวัด

ได้ มีการกาหนดแล้ วว่าการวิ่งคบเพลิงโตเกียวโอลิมปิ กจะเริ่มวิ่งจาก จ.ฟุคชุ ิมะในวันที่ 26
มี.ค.2020 และวันเวลาเปิ ดฉากการแข่งขันซอฟท์บอลเป็ นประเภทแรกในบรรดากีฬาลูกบอล ณ
สนามบอลอาซึมะซึ่งบริหารโดย จ.ฟุคชุ ิมะนันถู
้ กประกาศออกมาแล้ วว่าคือ 2 วันก่อนพิธีเปิ ดการ
แข่งขันโอลิมปิ กหรือในวันที่ 22 ก.ค. การแข่งขันเบสบอลนัดเปิ ดก็กาหนดแล้ วว่าจะจัดที่ จ.ฟุคชุ ิ
มะเช่นกัน
จ.ฟุคชุ ิมะจะประกาศความรู้สกึ ขอบคุณต่อการสนับสนุนที่
ได้ รับจากทุกท่านภายในประเทศและจากต่างประเทศนับตังแต่
้
เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ญี่ปนตะวั
ุ่
นออก รวมไปถึงการเดินหน้ าสู่
การฟื น้ ฟู โดยผ่านทางโตเกียวโอลิมปิ ก-พาราลิมปิ กที่จดั ขึ ้นใน
ฐานะ "โอลิมปิ กแห่งการฟื น้ ฟู"

การกาหนดให้ มีเที่ยวบินเช่ าเหมาลา
แบบต่ อเนื่องจากไต้ หวันมายังสนามบินฟุ
คุชิมะ

เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2018 คุณฮาตะ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ เดินทางไป
เยือนบริษัทฟาร์ อีสเทิร์น แอร์ ทรานสปอร์ต (Far Eastern Air
Transport) ซึ่งเป็ นบริษัทสายการบินของไต้ หวันเพื่อร้ องขอให้ มีเที่ยวบินเช่า
เหมาลาที่เดินทางมายังจังหวัดฟุคชุ ิมะในช่วงเวลาหลังจากนี ้ผลจากการไปเยือน
ครัง้ นันได้
้ ทาให้ มีการกาหนดให้ มีเที่ยวบินเช่าเหมาลาแบบต่อเนื่องที่เดินทาง
มายังจังหวัดฟุคชุ ิมะจานวน 56 เที่ยวบินตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ปี 2018 จนถึง
เดือนมีนาคม ปี 2019 นอกจากนี ้ยังมีกาหนดเกี่ยวกับการเดินทางของเที่ยวบิน
เช่าเหมาลาแบบต่อเนื่องจากประเทศเวียดนามในอนาคตอีกด้ วย
2018.7.12
กรุ งไทเป ประเทศไต้ หวัน
เยือนสานักงานใหญ่ ของสาย
การบินฟาร์ อีสเทิร์น แอร์
ทรานสปอร์ ต

งานประชุมพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นา้ โลกครัง้ ที่ 10
ทางพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าฟุคชุ ิมะ (Aquamarine
Fukushima) ได้ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานประชุมพิพิธภัณฑ์
สัตว์น ้าโลกครัง้ ที่ 10 ตังแต่
้ วนั ที่ 5 - 10 เดือนพฤศจิกายน ปี 2018
ซึ่งเจ้ าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปนได้
ุ่ เสด็จเข้ าร่วมงานและมีผ้ เู กี่ยวข้ อง
ของพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าจาก 35 ประเทศจานวนราว 500 คนเดินทาง
มาเยือนที่จงั หวัดของเรา
เจ้ าชายอากิชิโนะ
แห่งญี่ปนได้
ุ่ เสด็จเข้ า
ร่วมพิธีเปิ ดและฟั ง
การบรรยายหลักของ
งาน

ฟื ้ นสภาพเกษตรกรรม

จัดหาผลผลิตเกษตรป่ าไม้ ประมงที่ปลอดภัยไว้ วางใจได้ โดยตรวจข้ าวทุกเม็ดในทุกกระสอบหรือเฝ้าสังเกตผลผลิตเกษตรป่ าไม้ ประมงที่ผลิตในจังหวัด

จัดให้ มีการตรวจผลผลิตเกษตรป่ าไม้ ประมงที่ผลิตในจังหวัดก่อนส่งขาย ยืนยันความปลอดภัย รายการสินค้ าที่มีคา่
เกินมาตรฐานจะถูกจากัดการส่งขายตามพื ้นที่ผลิต ไม่ให้ กระจายสินค้ าออกไป
◆ผลตรวจข้ าวทุกเม็ดในทุกกระสอบ

(2018.8.21 - 2018.10.31)
จานวนตัวอย่ างที่ค่าเกิน สัดส่ วนของตัวอย่ างที่ค่า
มาตรฐาน
เกิน

จานวนตัวอย่ างที่ตรวจ

ข้ าวกล้ อง

6,600,000 ตัวอย่าง

0

ผลตรวจเฝ้าสังเกตจะประกาศทางเว็บไซต์
ฉลากรับรองผ่านการตรวจแล้ ว

0.00%

การตรวจสอบ

30kg

http://www.new-fukushima.jp/

ทดสอบถุงแต่ ละใบทีละชุด

https://fukumegu.org/ok/contents/

เครื่ องตรวจสอบสายพานลาเลียง

◆ผลตรวจผัก-ผลไม้ ผลผลิตปศุสัตว์
แยกตามประเภท

（2018.4.1－ 2018.10.31）

จานวนตัวอย่ างที่ค่า สัดส่ วนของตัวอย่ างที่ค่าเกิน
เกินมาตรฐาน

จานวนตัวอย่ างที่ตรวจ

มาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ อาหารของญี่ปุ่น
สาหรับสารกัมมันตรังสี (หน่ วย : Bq/kg)

ผัก-ผลไม้

2,051

0

0.00%

ผลผลิตปศุสตั ว์

รายการสินค้ า

ญี่ปุ่น

EU (อ้ างอิง)

2,531

0

0.00%

699

0

0.00%

ผลิตภัณฑ์
อาหารทัว่ ไป

100

1,250

3,422

0

0.00%

นม

50

1,000

ผลิตภัณฑ์
อาหารสาหรับ
เด็กทารก

50

400

น ้าดื่ม

10

1,000

ผักป่ า-เห็ดที่นามาเพาะปลูก
อาหารทะเลจากทะเล
ปลาเลี ้ยงในน ้าจืด

34

0

0.00%

พืชป่ า

683

1(*)

0.15%

724

3(*)

0.41%

ปลาจากแม่น ้า-ทะเลสาบและหนองน ้า
้ ่ ผลิต ไม่ ให้ กระจาย
* รายการสินค้ าที่มีค่าเกินมาตรฐานจะถูกจากัดการส่ งขายตามพืนที
สินค้ าออกไป

◆การจับปลาทดสอบในอุตสาหกรรมประมง

ถึงแม้ การประมงชายฝั่ งในจังหวัดฟุคชุ ิมะ มีอนั ต้ องงดเว้ นอย่างเลีย่ งไม่ได้ แต่ในปั จจุบนั กาลังมีการจับปลาทดสอบซึง่ กลุม่ เป้าหมายก็ คือปลาชนิดที่ได้ รับการยืนยันแล้ วว่ามีความปลอดภัยจากการตรวจเฝ้า
สังเกตมากกว่า 50,000 ตัวอย่างในจังหวัด (ข้ อมูล ณ ปี 2018 : กลุม่ เป้าหมายคืออาหารทะเลทั ้งหมดยกเว้ นปลาที่ห้ามส่งขาย 7 ชนิด) จากเฝ้าสังเกตตั ้งแต่เดือนเมษายน ปี 2015 เป็ นต้ นมา ไม่พบอาหาร
ทะเลจากทะเลที่มีค่าเกินค่ามาตรฐานการจากัดการส่งขายของประเทศญี่ปนุ่ (100Bq/kg)
ตรวจหาสาร
กัมมันตรั งสีซีเซียม

การตรวจเฝ้าสังเกตอาหารทะเลจากทะเล

เกิน 100Bq/kg ในจานวนดังกล่าว
8,726

7,804

6,000
3,000

จานวนรวมทังหมดของตั
้
วอย่าง

【ข้ อมูล ณ ช่วงสิ ้นเดือนตุลาคม ปี 2018】

จานวนตัวอย่าง
9,000

8,766

8,541

นับจากนี ้เป็ นต้ นไป อาหารทะเลที่มคี ่า
เกินค่ามาตรฐาน 100Bq/kg ของ
ประเทศญี่ปนจะมี
ุ่
จานวนเหลือศูนย์

8,496

6,232
3,422

3,009
791

1026

180

0
FY2011

FY2012

48

FY2013

FY2014

0

FY2015

0

FY2016

0

FY2017

0

FY2018

นอกจากนี ้สหกรณ์ประมงได้ ตั ้งมาตรฐานตรวจหาสารกัมมันตรังสีในผลผลิตอาหารทะเลที่จาหน่ายจากการจับปลาทดสอบขึ ้นมาเอง ซึง่ เข้ มงวดกว่ามาตรฐานรัฐ (50 Bq/kg <มาตรฐานรัฐ : 100 Bq/kg>)

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ อาหารที่ผลิตในจังหวัด
เผยแพร่เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในจังหวัดจาพวกผลผลิตเกตรป่ าไม้ ประมงกับดาเนินการประชาสัมพันธ์ด้านความ
ปลอดภัย-ความไว้ วางใจ มีเป้าหมายเพื่อกาจัดข่าวลือให้ หมดไป

ร้ านทดลองขายสุราท้ องถิ่นของฟุคุชิมะที่นิวยอร์ กเปิ ดแล้ ว !
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เดือนธันวาคม ปี 2018 (วันที่ 2 เดือนธันวาคมตามเวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปน)
ุ่ ร้ านทดลองขายสุรา
ท้ องถิ่นของฟุคชุ ิมะที่ชื่อว่า “FUKUSHIMA’S SAKE Challenge Shop” ได้ เปิ ดให้ จาหน่ายสินค้ าภายใน
ระยะเวลาจากัดที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็ นจุดหมายหลักในการส่งออกสาเกของจังหวัดฟุคชุ ิมะ ทังนี
้ ้
เพื่อผลักดันให้ สาเกของฟุคชุ ิมะเป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้นและเสาะหา / ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย พร้ อมทังท
้ าให้
ชาวต่างชาติได้ รับรู้ถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั ของฟุคชุ ิ มะ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่ งออกผลผลิตด้ านการเกษตรป่ าไม้
ประมงของจังหวัดฟุคุชิมะ
◆

ในปี งบประมาณ 2017 มีสถิติสูงที่สุดในอดีตที่ผ่านมา !

ปริ มาณการส่งออกที่เคยลดลงกว่าราว 90% ทันทีหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ กลับมาเพิ่มขึ ้นอย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้ รับการยอมรับในเรื่ อง
คุณภาพรวมถึงการดาเนินงานด้ านความปลอดภัยไว้ วางใจภายในจังหวัด

มีสถิติสงู ที่สดุ ในอดีตที่ผา่ นมา !

（หน่วย : kg）

ลดลงราว
98%
New York City

ในร้ านทดลองขายดังกล่าวมีการจัดจาหน่ายสุราของฟุคชุ ิมะ 50 ยี่ห้อจาก 11 โรงกลัน่ เพื่อทาให้ ผ้ คู นได้ สมั ผัสถึงเสน่ห์
และคุณภาพระดับสูงของสาเกที่ผลิตในจังหวัดฟุคชุ ิมะซึง่ ได้ รับเสียงตอบรับที่ดีทงในประเทศญี
ั้
่ปนและต่
ุ่
างประเทศ
ที่ตัง้ ของร้ าน : Ad,265 Canal St, New York, NY (อยู่ภายใน Canal Street Market)
2011.3.11 disaster

เตรียมความพร้ อมของฐาน
การวิจัยพัฒนา-การผลิต
ด้ านอุตสาหกรรม

เตรี ยมความพร้ อมของฐานการวิจัยพัฒนา-การผลิตด้ านอุตสาหกรรมที่จะเ ป็ นพลังขับเคลื่อนสู่
การฟื ้ นฟูไว้ ท่ วั ภายในจังหวัด

ทาบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ
กับราชอาณาจักรไทย

เราทาบันทึกข้ อตกลงด้ านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้ องกับ
การแพทย์กบั กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมของราชอาณาจักรไทย วางรากฐานของ
ความสนับสนุนร่ วมกันแก่ SME และความสัมพันธ์
แน่นแฟ้ นด้ านเศรษฐกิจจากบันทึกข้ อตกลงนี ้
บริ ษัท 8แห่งใน ฟุคชุ ิมะพร้ อมกันกับจังหวัด ได้ ไป
ออก บูธในงาน MEDICAL FAIR
THALAND งานแสดงอุปกรณ์เครื่ องมือ
การแพทย์ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ จัด
ในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 6-8 ก.ย.2017
เนื่องจากการจับคู่ธุรกิจกับบริ ษัทในจังหวัด จึงได้
เชิญผู้เกี่ยวข้ อง 7 คนจากราชอาณาจักรไทยมาชม
งานแสดงอุปกรณ์เครื่ องมือการแพทย์ "Medical
Creation Fukushima" ที่จดั ใน จ.ฟุคชุ ิมะ
เมื่อวันที่ 25-26 ต.ค.

สถาบันวิจยั เทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบวงจร
สถาบันวิจยั เรื่องพลังงานที่นากลับมาใช้ ใหม่ ได้ ของฟุคุชมิ ะ

ออกบูทในงานมหกรรมระดับ
ใหญ่ ท่ สี ุดในภูมิภาคเอเชีย

MEDICAL FAIR
ASIA 2018

บูธจังหวัดฟุคชุ ิมะ,
ในช่วงวันที่ 29 – 31 เดือนสิงหาคม ปี 2018
Singapore

ศูนย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ นานาชาติฟุคุชมิ ะ
[ศูนย์ วิจยั ต่ อยอดความรู้ด้านการแพทย์ -อุตสาหกรรม]

อาเภอโคริยามะ

อาเภอฟุคชุ ิมะ

ในช่วงวันที่ 29 – 31 เดือนสิงหาคม ปี 2018 มีการจัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นงานระดับใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ภายในงานดังกล่าวมีเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ซื ้อ และ
ผู้ผลิตจากทัว่ โลกไม่ต่ากว่า 70 ประเทศเดินทางไปเข้ าร่วมงานราว
20,000 คน ณ งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีดงั กล่าว ทาง
จังหวัดฟุคชุ ิมะได้ ออกบูทของจังหวัดต่อเนื่องจากงาน MEDICAL
FAIR THAILAND 2017 ซึ่งจัดเมื่อปี ก่อนหน้ า พร้ อมทังให้
้ การ
สนับสนุนแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจภายในจังหวัดของเราเพื่อขยายช่อง
ทางการจัดจาหน่ายสินค้ าในตลาดภูมิภาคเอเชียที่กาลังมีการเติบโต
อย่างเห็นได้ ชดั
ในบูธจังหวัดฟุคชุ ิมะนันได้
้ มีตวั แทนจาก 9 บริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ภายในจังหวัดของเรามาเข้ าร่วมทาการประชาสัมพันธ์สินค้ าและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์การพยาบาล

ศูนย์ สนับสนุนการฟื ้ นฟูมหาวิทยาลัยไอซึ
[แล็บICT แนวหน้ า]

ศูนย์ สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ
แพทย์ ฟุคุชิมะ
อาเภอโคริยามะ

เปิ ดเมือ่ วันที่
2016.11.7

เปิ ดเมื่อวันที่

อาเภอไอซึวาคามัตสึ
เปิ ดเมือ่ วันที่
2015.10.1

2016.9.12

เปิ ดเมื่อวันที่
2014.4.1
©：AIST

สถาบันวิจยั เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมครบวงจรแห่งสานัก
งานวิจยั และพัฒนาแห่งชาติ ได้ จดั เตรียมความพร้ อมของ
ฐานวิจยั และพัฒนาพลังงานที่นากลับมาใช้ ใหม่ได้

เตรียมพร้ อมฐานสนับสนุนการผลิตยาเช่น ยารักษา
ชนิดใหม่-ยาวินิจฉัย-ยาตรวจชนิดใหม่โดยเน้ นโรคมะเร็งเป็ น
หลัก ภายในอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัยแพทย์ประจา
จังหวัดในฐานะตัวกลางของวงการแพทย์กบั วงการ
อุตสาหกรรม

ส่ งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
รวมทัง้ ให้ การศึกษา-พัฒนาบุคลากร
เพื่อพยุงอนาคต

ผลักดันการเตรี ยมพร้ อมฐาน รวมทัง้ การวิจยั พัฒนา
สนามทดสอบหุ่นยนต์ ฟุคุชิมะ
ฐานวิจยั พัฒนาอันดับหนึ่งซึ่งไม่เหมือนใครในโลก สามารถวิจยั พัฒนา ทดสอบใช้ จริ ง ประเมินประสิทธิภาพ ฝึ กหัด
ควบคุมหุ่นยนต์-โดรนที่ใช้ งานบนดิน-ทะเล-อากาศ
สนามบินติดตาข่ ายกันกระแทก
อาคารทดสอบแทงค์ นา้ ภายในตึก
อาคารวิจัย
โรงงานสาหรับการทดสอบ
อุโมงค์ สาหรับการทดสอบ
มีกาหนดการเปิ ดตามลาดับในปี 2018

มีกาหนดการจัดเตรียมรันเวย์สาหรับ
ทดสอบบินระยะไกลภายในนิคม
อุตสาหกรรมทานาชิโอะ ตาบลนามิเอะ
พร้ อมกับสร้ าง "พื ้นที่สาหรับเครื่องบินไร้
คนขับ" "พื ้นที่ตรวจสอบสาธาณูปโภครับมือภัยพิบตั ิ" "พื ้นที่ห่นุ ยนต์ในน ้า-เหนือ
น ้า" "พื ้นที่ฐานการพัฒนา" ภายในอาณา
บริเวณยาวประมาณ 1000 เมตรจากทิศ
ตะวันออกไปยังตะวันตก กว้ างประมาณ
500 เมตรจากทิศใต้ ไปเหนือที่นิคม
อุตสาหกรรมฟื น้ ฟู อาเภอมินามิโซมะ

ตั ้งฐานวิจยั ปลดระวางโรงไฟฟ้ าพลังงานปรมาณู
ศูนย์ วจิ ัยร่ วมนานาชาติปลดระวาง
โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู อาคาร
วิจัยร่ วมนานาชาติ
เปิ ดเมื่อ เม.ษ. 2017
ตาบลโทมิ
โอกะ
富冈町

ศูนย์ พัฒนาเทคโนโลยีทางไกลนาราฮะ
ศูนย์ วเิ คราะห์ -วิจัยโอคุมะ
(ศูนย์ จาลอง)
(สถานที่วเิ คราะห์ -วิจัยสารกัมมันตรังสี)
เปิ ดเมื่อ มี.ค. 2018

เตรียมพร้ อมฐานวิจยั พัฒนาเพื่อผลักดันการวิจยั ICT
แนวหน้ า สร้ างอุตสาหกรรม ICT ใหม่ไปพร้ อมๆ รวมกลุม่
บริษัทที่จะรับภาระส่งเสริมอุตสาหกรรมของพื ้นที่ที่ใช้ งาน
ICT ให้ เกิดประโยชน์กบั ลงแรงในการพัฒนาบุคลากร

แนวคิดชายหาดนวัตกรรมฟุคุชิมะมีเป้าหมายอยู่ท่สี ร้ างฐานอุตสาหกรรมใหม่ ในบริเวณพืน้ ที่ชายฝั่ ง เพื่อฟื ้ นฟู
อุตสาหกรรมที่สูญเสียไปจากแผ่ นดินไหวใหญ่ ญ่ ปี ุ่ นตะวันออกและภัยพลังงานปรมาณู

แนวคิดชายหาดนวัตกรรมฟุคุชิมะ

อาเภอมินามิโซมะ
ตาบลนามิเอะ

เตรียมพร้ อมฐานที่จดั ให้ มีการประเมินความ
ปลอดภัยโดยใช้ สตั ว์ใหญ่กบั ฝึ กหัดบุคลากรทาง
การแพทย์ให้ ควบคุมใช้ งานอุปกรณ์ เพื่อดาเนินการ
สนับสนุนอย่างเป็ นหนึ่งเดียวกันตังแต่
้ เริ่มพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์จนกระทัง่ แปรเป็ นธุรกิจ

ตาบลโอคุมะ

เปิ ดเมื่อ เม.ษ.2016

ตาบลนาราฮะ

ผลักดันให้ มีการเตรียมพร้ อม
สิ่งแวดล้ อมสาหรั บอยู่อาศัย
ให้ บริการเส้ นทางรถบัสเส้ นทางใหม่

ตึกแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ด้านธุรกิจ

Shin Joban
Kotsu
เส้ นทางอิวากิ-โทมิโอกะ
เริ่มให้ บริการ เม.ย. 2017
โรงพยาบาลในสังกัดศูนย์ อนามัยฟุตาบะ

โรงเรียนเทคโนโลยีฮามะ

ให้ บริการตรวจตังแต่
้
เม.ย. 2018
ตาบลโทมิโอกะ

การขยายตัวของประชากรที่เดินทางมา
แลกเปลี่ยนในพืน้ ที่ เนื่องจากผู้มาเยือนที่
เพิ่มจานวนขึน้

ตัง้ ฐานเก็บบันทึกเหตุการณ์ เกี่ยวกับแผ่ นดินไหวใหญ่ ญ่ ปี นุ่
ตะวันออกและภัยพลังงานปรมาณู

แจ้ งความจริงของแผ่นดินไหวใหญ่ญี่ปนุ่
ตะวันออกและภัยพลังงานปรมาณู กับการลงแรง
เพื่อฟื น้ ฟูให้ ทราบโดยถูกต้ อง สืบทอด-แบ่งปั น
ข้ ามประเทศ ข้ ามรุ่นให้ เป็ นบทเรียนเตือนสติ
image

มหาวิทยาลัย องค์กรวิจยั บริษัทต่างๆ
จากทังในและต่
้
างประเทศมารวมตัวกัน
ทาการวิจยั ปลดระวางโรงไฟฟ้าพลังงาน
ปรมาณูและพัฒนาบุคลากร

ทาความเข้ าใจลักษณะเฉพาะของกาก
เชื ้อเพลิง และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการ

แผนกฟื ้ นฟู-วางแผนครบวงจร กองปรับปรุงโครงการ จ.
ฟุคุชิมะ
Fukushima Prefectural Government
Tel 024-521-7109
E-mail sougoukeikaku@pref.fukushima.lg.jp

พัฒนา-ทดสอบใช้ จริงหุ่นยนต์สาหรับ
ตรวจสอบ-ซ่อมแซมอาคารคลุมเตา
ปฏิกรณ์

ตาบลฟุตาบะ

Please visit diamondroutejapan.com
วิดีโอประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวที่ถ่ายทาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็ นหน้ าตาของ 3 จังหวัด ได้ แก่ จ.ฟุคชุ ิ
มะ จ.โทจิกิ จ.อิบารากิ จากมุมมองชาวต่างชาติ ทา
สถิติมียอดชม 10 ล้ านครั ้งหลังเผยแพร่ 1 สัปดาห์

เปิ ดภายในปี 2020

เสริมการประสานงานในพืน้ ที่โดยแกน
หลักหลายๆ กลุ่มให้ เข้ มแข็งขึน้
การตรวจสอบ
ภาคสนามโดย
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ประสานงานกับ
NEDO
(องค์กรพัฒนาพลังงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ใหม่ครบวงจรแห่งสานัก
งานวิจยั และพัฒนา
แห่งชาติ)

ข้ อมูลการฟื น้ ฟูจากแผ่นดินไหว-ภัยพลังงานปรมาณู
เว็บไซต์ทางการ จ.ฟุคชุ ิมะ
http://www.pref.f
ukushima.lg.jp/sit
e/portal-english/

