
2 ภาพรวมของผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติในจงัหวดั

② ประเทศ / ภูมิภาค (ค.ศ. 2014 → 2019)
ในปลายปี 2019 มีคนสญัชาติเกาหลีใต/้เหนือมาก
ท่ีสุด 41,206 คน, รองมาคือ จีน/ไตห้วนั 26,821 คน, 
และเวียดนาม 21,870 คนตามล าดบั
มีคนสญัชาติเวียดนามเพ่ิมข้ึน 15,290 คน (232.4%)
เม่ือเทียบกบัปลายปี 2014
จ านวนสญัชาติเพ่ิมข้ึนจาก 141 ประเทศในปลายปี 
ค.ศ. 2014 เป็น 157 ประเทศในปลายปี ค.ศ. 2019

③ พ้ืนท่ีในจงัหวดั (ค.ศ. 2014-2019)
ในปลายปี 2019 มีผูอ้ยูอ่าศยัในเขตพ้ืนท่ีโกเบ 50,155
คนซ่ึงมากท่ีสุดในจงัหวดั แต่เขตพ้ืนท่ีคิตะฮะริมะ
เป็นเขตท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือเพ่ิมข้ึน 
93.1% นอกจากนั้นเขตพ้ืนท่ีทะจิมะ, ทมับะ, อะวะจิ 
ก็เพ่ิมข้ึนกวา่ 50% เช่นกนั

(2) แรงงานต่างชาติ
① แนวโนม้ของช่วงท่ีผา่นมา
ทั้งสถานประกอบการท่ีท าการวา่จา้งคนต่างชาติ และ
แรงงานต่างชาติในจงัหวดัมีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีสถาน
ประกอบการ 4,036 แห่ง, แรงงานต่างชาติ 17,614
คนในปีค.ศ 2014 และเพ่ิมเป็น 7,275 สถาน
ประกอบการ, แรงงาน 41,083 คนในปีค.ศ 2019

②ประเทศ / ภูมิภาค (ค.ศ. 2014 → 2019)
ในปี 2019 มีคนสญัชาติเวียดนามมากท่ีสุดคือ 17,207
คน รองมาคือจีน 9,582 คน และฟิลิปปินส์ 3,094 คน
ตามล าดบั  โดยมีคนเวียดนามเพ่ิมข้ึน 14,877 คนเม่ือ
เทียบกบัปี 2014

การอธิบายแบบสรุปเก่ียวกบัการปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมจงัหวดัเฮียวโกะ

(1) จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติในจงัหวดั
① แนวโนม้ของช่วงท่ีผา่นมา    
จ านวนของผูอ้าศยัชาวต่างชาติ เพ่ิมข้ึนจากในตอนท่ีท าการก าหนดแนวทางในคร้ังก่อน โดยมีจ านวน 96,530 คน ในปลายปี ค.ศ. 2014 และเพ่ิมข้ึน
เป็น 115,681 คน ในปลายปี ค.ศ. 2019 (ล าดบัท่ี 7 ของประเทศ) โดยเพ่ิมข้ึน 19,151 คน (19.8%) ในระยะเวลา 5 ปี

1

(3) นกัศึกษาชาวต่างชาติ
① แนวโนม้ของช่วงท่ีผา่นมา 

มีจ  านวนนกัศึกษาชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึนจาก 4,662
คนในปีค.ศ. 2014 เป็น 7,058 คนในปีค.ศ. 2019

② สญัชาติ (ค.ศ. 2014 → 2019)
มีคนสญัชาติจีนมากท่ีสุดคือ 3,065 คนในปีค.ศ. 

2019 รองมาคือ เวียดนาม 2,065 คน, เกาหลีใต ้424
คน, เนปาล 228 คนตามล าดบั โดยมีคนสญัชาติ
เวียดนามเพ่ิมข้ึน 1,786 คน เม่ือเทียบกบัปี 2014

(ท่ีมา : กรมแรงงานจงัหวดัเฮียวโกะ “สภาพการว่าจา้งคนต่างชาติ”)
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(ท่ีมา : การประชุมส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกนักบันกัศึกษาต่างชาติในพื้นท่ีจงัหวดัเฮียวโกะ “ การส ารวจจ านวนนกัศึกษาชาวต่างชาติในจงัหวดัเฮียวโกะ”)

1 จุดประสงคข์องการปรับปรุงแนวทาง
เน่ืองจากผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติในจงัหวดัมีจ  านวนและมีความหลากหลายของสญัชาติมากข้ึน ความส าคญัของทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติท่ีมี

ต่ออุตสาหกรรมในจงัหวดัเพ่ิมสูงข้ึน และเพ่ือให้การส่งเสริมเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมน้ีส่งผลกระตุน้ต่อสงัคมในทอ้งถ่ิน จะท าการ
ปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมน้ี โดยทบทวนจาก “แนวทางในการส่งเสริมสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมจงัหวดัเฮียวโกะ” (ก าหนด
ข้ึนเม่ือ มีนาคม ค.ศ. 2016) และพิจารณาจากความเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ และคาดการณ์ไปถึง 5 ปีต่อจากน้ี
< ความเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ >
- มีแนวโนม้ท่ีจ  านวนผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติในจงัหวดัจะเพ่ิมมากข้ึน และมีความหลากหลายของสญัชาติ และอยูก่นักระจดักระจายออกไป
- มีการแกไ้ข “พระราชบญัญติัควบคุมคนเขา้เมืองและการรับรองผูล้ี้ภยั” มีการเพ่ิมสถานภาพการพ านกั “พนกังานท่ีมีทกัษะเฉพาะ” 
- เร่ิมบงัคบัใช ้“กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น” ท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่ น
- กระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสารไดมี้การแกไ้ข “แผนเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมในเขตพ้ืนท่ี” (ปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ SDGs)

- ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มของความหลากหลายทางวฒันธรรมหลงัเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

3 ประเด็นเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ

① การรองรับความหลากหลายของสญัชาติ และอยูก่นักระจดักระจายออกไป

・ ผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นจงัหวดัเฮียวโกะมีแนวโนม้ท่ีจ  านวนและความหลากหลายของสญัชาติเพ่ิมมากข้ึน และมีการอยูอ่าศยัท่ีกระจดั
กระจายออกไปในหลายพ้ืนท่ี จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจสภาพความเป็นอยูข่องผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติ และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
ในแต่ละพ้ืนท่ีนั้น

・ ในสภาพท่ีผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติมีการอยูอ่าศยัท่ีกระจดักระจายออกไปในหลายพ้ืนท่ี จ  าเป็นตอ้งมีการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีผูอ้ยูอ่าศยั
ชาวต่างชาติสามารถเขา้รับบริการทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งสบายใจในทุกๆ เขตพ้ืนท่ีในจงัหวดั

・ ในเขตพ้ืนท่ีใหม่ท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน จ าเป็นตอ้งสร้างจิตส านึกและเพ่ิมความเขา้ใจเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม
ให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัในเขตพ้ืนท่ีให้สูงข้ึน

② การท าใหมี้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้

・ ในสภาพท่ีมีเด็กนกัเรียนชาวต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นการสนบัสนุนให้เด็กสามารถท าในส่ิงท่ีตวัเองตั้งใจไว ้และเพ่ือเป็นการสร้าง
เส้นทางกา้วหนา้ในสายอาชีพ จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเพ่ือให้เด็กไดมี้โอกาสในการเรียนภาษา และไดค้วามรู้ใน
วิชาเรียนติดตวัไป

・ เร่ิมบงัคบัใช ้“กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการศึกษาภาษาญ่ีปุ่ น” จ าเป็นตอ้งท าการเพ่ิมโอกาสและรองรับเพ่ือให้เด็กอนุบาล เด็กประถม 
เด็กนกัเรียน นกัศึกษาชาวต่างชาติ ลูกจา้ง ฯลฯ สามารถเรียนภาษาญ่ีปุ่ นไดใ้นบริเวณท่ีใกลก้บัท่ีอยูอ่าศยั

③ ความส าคญัของทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติท่ีมีต่ออุตสาหกรรมในจงัหวดั

・ ในมุมมองของการพฒันาเศรษฐกิจแบบยัง่ยนืภายในจงัหวดันั้น จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติ รวมถึง
ให้ความช่วยเหลือและพฒันาสภาพแวดลอ้มในการวา่จา้งและเขา้ท างาน

・ จ าเป็นตอ้งเขา้ไปจดัการสภาพแวดลอ้มเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติสามารถมาพบเจอรู้จกักนั ท ากิจกรรมร่วมกนั และสามารถ
ช่วยเหลือกนักบัผูค้นในสงัคมทอ้งถ่ิน และชุมชน

④ การเตรียมรับมือกบัภยัพิบติั และโรคติดต่อ

・ จ าเป็นตอ้งปรับปรุงเก่ียวกบัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารหลายภาษา และปรับปรุงเพ่ิมหน่วยงานท่ีให้ค  าปรึกษากบัคนต่างชาติ รวมถึงการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตในรูปแบบใหม ่(เฮียวโกะสไตล)์

115,681 คน
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ประเด็นท่ีไดจ้ากผลส ารวจแบบสอบถามจากองคก์รบริหารเทศบาล บริหารต าบล, กลุ่มคน
ต่างชาติ, ผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติในจงัหวดั และจากการเขา้ไปคุยสอบถามโดยตรง ฯลฯ
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จ านวนทั้งหมด (แกนซ้าย)
เวยีดนาม

เกาหลีใต/้เกาหลีเหนือ
ฟิลิปปินส์

จีน / ไตห้วนั
บราซิล

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

จ านวนแรงงาน (แกนขวา)

จ านวนสถานประกอบการ (แกนซา้ย)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



4 ภาพจ าลองของสภาพท่ีตอ้งการใหเ้ป็น / ประเด็น / การด าเนินการ

2

(2) การด าเนินการท่ีครอบคลุมทัว่ดา้น

2 ประเด็น

4 ด าเนินการ

1 สภาพท่ี
ตอ้งการใหเ้ป็น

ให้จงัหวดัเฮียวโกะเป็นสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมุ่งสู่การพฒันาในพ้ืนท่ี 
ใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายในระดบัสากล ผูอ้ยูอ่าศยัในจงัหวดัมีความสมัพนัธ์กนั

และมีความสามารถท่ีเตม็ไปดว้ยการผสมผสาน

3 ผูส่้งเสริมหลกั
จงัหวดั  องคก์รบริหารเทศบาลเมืองต าบล  หน่วยงานรัฐในทอ้งถ่ิน  สมาคมแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติจงัหวดั
กลุ่มคนต่างชาติ  กลุ่มองคก์รท่ีให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติ  บริษทั  สถานศึกษา  กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี

จดัท าเครือข่าย และด าเนินการ

① สร้างจิตส านึกเก่ียวกบั
ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม

② สร้างบุคลากรท่ีเขา้ใจใน
วฒันธรรมท่ีหลากหลายและ
เป็นคนท่ีมีความสามารถ

③ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ชีวิตท่ีท าใหใ้ชชี้วิตอยา่งสะดวก
และท างานไดง้่าย

④ สร้างทอ้งถ่ินท่ีมีความ
คึกคกัท่ีทุกคนสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมในพื้นท่ีได้

เผยแพร่เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความส าคญัของความ
หลากหลายทางวฒันธรรม

สร้างสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัสภาพในพื้นท่ีและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ส่งเสริมการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาแม่ ฯลฯ ใหก้บัเด็กและ
นกัเรียนชาวต่างชาติ

จดัระบบการรับนกัศึกษา
ชาวต่างชาติ และทรัพยากร
บุคคลดา้นธุรกิจ

จดัระบบการรับเขา้โรงเรียน
และสร้างโอกาสเพื่อใหไ้ดรั้บ
การศึกษา

สร้างทรัพยากรบุคคลท่ี
สามารถประสบความส าเร็จใน
ระดบัสากลจากจงัหวดัเฮียว
โกะและส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกนักบัผูค้นใน
พื้นท่ีอ่ืนๆ 

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลายภาษา

ปรับปรุงบริการให้ค  าปรึกษาดว้ย
หลายภาษา

ให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้
เก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่น วฒันธรรมและ
ประเพณีญ่ีปุ่น

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของงาน
บริการทางการแพทย ์ สุขอนามยั
และสวสัดิการสังคม

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการหาท่ี
อยูอ่าศยั

สร้างจิตส านึกของการป้องกนัภยั 
และจดัท าระบบช่วยเหลือเตรียมไว้
หากเกิดภยั

รณรงคใ์หผู้อ้ยูอ่าศยั
ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมในพื้นท่ี

สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขา้
มาด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม

ให้ความช่วยเหลือและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการวา่จา้ง
และเขา้ท างาน

(1) มาตรการส าคญั

③ รับรองโอกาสในการ
ไดรั้บการศึกษาของเด็ก
นกัเรียนชาวต่างชาติ

② ส่งเสริมใหผู้อ้ยูอ่าศยั
ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมใน
สงัคมทอ้งถ่ิน

① ใหค้วามเคารพใน
สิทธิมนุษยชนกบัผูอ้ยู่
อาศยัชาวต่างชาติ

④ ปรับปรุงบริการ
ล่ามทางการแพทยใ์หดี้
ข้ึน

⑤ ส่งเสริมการจดัท า
ระบบเพื่อเตรียมรับมือกบั
ภยัพิบติัและโรคติดตอ่

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติในจงัหวดัในสภาวะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ
(1) การรองรับความ
หลากหลายของสญัชาติ และ
อยูก่นักระจดักระจายออกไป

(2) การท าให้มีโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้

(3) ความส าคญัของทรัพยากร
บุคคลชาวต่างชาติท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมในจงัหวดั

(4) การเตรียมรับมือกบัภยั
พิบติั และโรคติดต่อ

5  5 มาตรการส าคญั

ก าหนดมาตรการส าคญัไว ้5 มาตรการท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและเศรษฐกิจไวด้งัน้ี โดย
ขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งหลกัท าการประสานงานกนัเพ่ือใหส้ามารถจดัท าเป็นมาตรการท่ีครอบคลุมทัว่ดา้น และด าเนินการต่อไป

① ใหค้วามเคารพในสิทธิ
มนุษยชนกบัผูอ้ยูอ่าศยั
ชาวต่างชาติ

เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัจากท่ีไดมี้กิจกรรมร่วมกนัทั้งในการใชชี้วติประจ าวนั 
การแลกเปล่ียนวฒันธรรม และการเล่นกีฬา ฯลฯ แต่ก็ยงัมีการใชค้  าพดูหรือการกระท าท่ี
เป็นการดูถูกเหยยีดเช้ือชาติแก่ผูอ้าศยัชาวต่างชาติอยู ่เช่น ยงัมีปัญหาการใชค้  าพดูท่ีสร้าง
ความเกลีดยชงั ฯลฯ เกิดข้ึนอยู ่โดยมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหเ้กิดสงัคมท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ท่ีเขา้ใจถึงพ้ืนฐานทางประวติัศาสตร์ซ่ึงกนัและกนั ยอมรับในความแตกต่าง
ของสญัชาติและชาติพนัธ์ุ และใหค้วามเคารพในสิทธิมนุษยชนกบัผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติ

② ส่งเสริมใหผู้อ้ยูอ่าศยั
ชาวต่างชาติมีส่วนร่วม
ในสงัคมทอ้งถ่ิน

ส่งเสริมในการสร้างทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสงัคมท่ีผสมผสานกนั โดยท าการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหผู้อ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติ รวมถึงทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน
ใหม่ สามารถมาพบเจอรู้จกักนั ท ากิจกรรมร่วมกนั และสามารถช่วยเหลือกนัได ้เช่น การ
จดัสถานท่ีหรือจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ องคก์รท่ี
ควบคุมดูแล หน่วยงานราชการ กลุ่มในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเ้กิดการประสานงานร่วมกนัข้ึน
ในแต่ละพ้ืนท่ีในจดัหวดั

และส าหรับการวา่จา้งคนต่างชาติ จะด าเนินการในการจดัการดูแลเพ่ือใหเ้ง่ือนไข
ของการวา่จา้งงานถูกตอ้งเหมาะสม ใหท้ างานไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและถูก
สุขอนามยั และด าเนินการเก่ียวกบัการประกนัภยัและสุขภาพท่ีเหมาะสม ฯลฯ

③ รับรองโอกาสในการ
ไดรั้บการศึกษาของเด็ก
นกัเรียนชาวต่างชาติ

สนบัสนุนในการพฒันาปรับปรุงระบบการสอน / การใหค้  าปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง
เพ่ือใหส้ามารถเรียนรู้ภาษา และไดค้วามรู้ในวชิาเรียนติดตวัไปในระหวา่งท่ีศึกษาใน
โรงเรียน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือใหน้กัเรียนชาวต่างชาติสามารถท าในส่ิงท่ีตวัเองตั้งใจไว้
ได ้เช่น ไดเ้ขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนระดบัมธัยมปลาย หรือในมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการ ฯลฯ 
และส่งเสริมใหมี้การสอบคดัเลือกแบบพิเศษส าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติในการเขา้เรียน
ในระดบัมธัยมปลายในทุกๆ พ้ืนท่ีในจงัหวดั อีกทั้งยงัจะเพ่ิมการอบรมในหวัขอ้ท่ี
เก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมใหก้บัระดบัผูบ้ริหารและครูอาจารยผ์ูส้อนดว้ย

ส่งเสริมในการจดัท าสถานท่ีท่ีเด็กสามารถแวะมาใชบ้ริการ ท่ีจะเป็นสถานท่ีท่ีเด็ก
นกัเรียนชาวต่างชาติจะใชเ้ป็นท่ีในการศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ย และช่วยเหลือในการปรับปรุง
พฒันาเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ี และการเรียนรู้ภาษาแม่ในกลุ่มคนต่างชาติ

④ ปรับปรุงบริการล่ามทาง
การแพทยใ์หดี้ข้ึน

เก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มเพ่ือใหค้นต่างชาติสามารถเขา้รับบริการทาง
การแพทยไ์ดอ้ยา่งสบายใจ เช่น เพ่ิมความสะดวกในการใชบ้ริการท่ีสถานพยาบาล ฯลฯ 
จะจดัเตรียมบริการล่ามทางการแพทยท่ี์จ าเป็น ฯลฯ

และเพ่ือส่งเสริมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหค้นต่างชาติสามารถเขา้รับบริการ
ทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งสบายใจ จะส่ือสารใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึง และ
ส่งเสริมในการจดัท าระบบรองรับเพ่ือใหส้ถานพยาบาล ฯลฯ ท่ีถูกก าหนดใหท้ าหนา้ท่ี
ดูแล ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งเหมาะสม

⑤ ส่งเสริมการจดัท าระบบ
เพ่ือเตรียมรับมือกบัภยั
พิบติัและโรคติดต่อ

ส่งเสริมในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานราชการดว้ยหลายภาษาหรือดว้ย 
“ภาษาญ่ีปุ่นแบบเขา้ใจง่าย” และสนบัสนุนในการประสานงานร่วมกนักบัหน่วยงานท่ีให้
ค  าปรึกษากบัคนต่างชาติ และการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัการใชชี้วติในรูปแบบใหม่ (เฮียวโกะสไตล)์ เม่ือเกิดภยัพิบติัใหญ่ข้ึน จะ
จดัท าระบบเพ่ือใหส้ามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสารกบัคนต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่นจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือดว้ยหลายภาษา ฯลฯ

สร้างจิตส านึกการป้องกนั
โรคติดต่อ และจดัท าระบบเพื่อ
รองรับการเกิดโรคติดต่อ



① จดัอบรม ฯลฯ แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี บริษทั เอนจีโอ ฯลฯ
② เขา้ใจสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของความหลากหลายทางวฒันธรรมผ่านส านกังานจงัหวดัท่ีไปเปิดท าการในต่างประเทศ ฯลฯ
③ ส่งเสริมการศึกษาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการท าใหเ้กิดความหลากหลายทางวฒันธรรม
④ เฝ้าติดตามเก่ียวกบัขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเหยยีดเช้ือชาติในอินเทอร์เน็ต เช่น ใชค้  าพดูท่ีสร้างความเกลียดชงั ฯลฯ

① สนบัสนุนใหส้ามารถส่ือสารเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่าย โดยการน าเคร่ืองแปลภาษาอตัโนมติัดว้ยเสียง หรือจดัส่งล่ามอาสาสมคัรไปให ้ฯลฯ
② สนบัสนุนใหเ้กิดจิตส านึกของความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยการส่ือสารแบบเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่าย
③ แผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการโดยใชเ้ขตพ้ืนท่ีท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นตน้แบบ
④ ส่งเสริมการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีรองรับความหลากหลายทางวฒันธรรมในทั้งจงัหวดั

① จดัปรับปรุงระบบการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในโรงเรียนและอบรมแก่ครูผูส้อน ฯลฯ
② ท าวิจยัภาคปฏิบติัเก่ียวกบัการสอนภาษาญ่ีปุ่ นและการสอนเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนประถมและมธัยมตน้
③ สอนภาษาญ่ีปุ่ นในชัว่โมงเรียน "วิชาการศึกษาพิเศษ"
④ ส่งผูเ้ช่ียวชาญใปช่วยสอนภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่ นใหดี้ข้ึน
⑤ ใหก้ารสนบัสนุนกบัสถานท่ีท่ีใหก้ารสอนภาษาแม่หรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศบา้นเกิด
⑥ ส่งเสริมการจดัท าสถานท่ีท่ีเด็กสามารถแวะมาใชบ้ริการในชีวิตประจ าวนัและเม่ือตอ้งการความปลอดภยั
⑦ เพ่ิมการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในเขตพ้ืนท่ี

① ส่ง "ผูช่้วยเหลือเด็กหลากหลายทางวฒันธรรม" ไปใหเ้ด็กนกัเรียนชาวต่างชาติ ฯลฯ ท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการสอนภาษาญ่ีปุ่ น
② ใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองการเรียน การสอนภาษาญ่ีปุ่ น การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัทางเลือกหลงัจบการศึกษา และการใหค้  าปรึกษากบัเด็กนกัเรียนชาวต่างชาติ ฯลฯ
③ เพ่ิมในการสนบัสนุนของ "ผูป้ระสานงานเด็กหลากหลายทางวฒันธรรม" ท่ีจะเป็นคนใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัทางเลือกหลงัจบการศึกษา ปรึกษาเร่ืองการเรียน และแนะน ากลุ่มองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ฯลฯ
④ จดัอบรมครูผูส้อนโดยใช ้"คู่มือเพ่ือรับเด็กนกัเรียนชาวต่างชาติ ฯลฯ เขา้เรียน"
⑤ ส่งเสริมการสอบคดัเลือกแบบพิเศษท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือในการเรียนหลงัจากท่ีไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมปลายของจงัหวดั
⑥ เพ่ิมโรงเรียนมธัยมตน้ภาคค ่าท่ีนกัเรียนชาวต่างชาติสามารถเขา้เรียนได้
⑦ ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบความล าบากในการมาเรียนเน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ
⑧ สนบัสนุนการบริหารงานโรงเรียนชาวต่างชาติ และช่วยเหลือใหมี้กิจกรรมร่วมกนักบัผูอ้ยูอ่าศยัในเขตพ้ืนท่ี

 ① ส่งเสริมการรับนกัศึกษาชาวต่างชาติเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัของจงัหวดั ผ่านการสอบคดัเลือกนกัศึกษาชาวต่างชาติ ฯลฯ
② สนบัสนุนดา้นทุนการศึกษา ฯลฯ กบันกัศึกษาชาวต่างชาติเพ่ือใชใ้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
③ ส่งเสริมการรับนกัศึกษาชาวต่างชาติเขา้ท างานในบริษทัในจงัหวดัหลงัจบการศึกษา
④ ส่งเสริมในการชกัชวนบริษทัต่างชาติ บริษทัท่ีมีบริษทัแม่ในต่างประเทศใหเ้ขา้มาลงทุน และชาวต่างชาติท่ีมีทกัษะสูงใหม้าท างาน
⑤ สนบัสนุนเก่ียวกบัการใชง้านทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติท่ีมีทกัษะสูงในบริษทัในจงัหวดั

① ส่งเสริมความตอ้งการและทศันคติในการท าความเขา้ใจกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างภายในโรงเรียน
② พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศและความสามารถในการส่ือสารของเด็กนกัเรียนโดยผูช่้วยสอนภาษาต่างประเทศ (ALT) ฯลฯ
③ สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีความนึกคิดแบบสากลโดยผ่านการท ากิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ ซ่ึงท าใหเ้ป็นคนท่ีสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้
④ ส่งเสิรมการแลกเปล่ียนในระดบัรากหญา้ โดยส่งตวัแทนแลกเปล่ียนของผูอ้ยูอ่าศยั ฯลฯ ไปยงัรัฐหรือเมืองท่ีเป็นเมืองพ่ีเมืองนอ้งกนัอยู่
⑤ ส่งเสริมสงัคมท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมในมุมมองจากต่างประเทศ
⑥ เพ่ิมวิชาเรียนท่ีสามารถเขา้เรียนดว้ยภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัของจงัหวดัใหม้ากข้ึน เพ่ือส่งเสริมใหมี้การท ากิจกรรมร่วมกนักบันกัศึกษาชาวต่างชาติ
⑦ เพ่ิมโอกาสในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบับริษทัต่างชาติ บริษทัท่ีมีบริษทัแม่ในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจในระดบัสากล
⑧ พฒันาสร้างทรัพยากรบุคคลใหไ้ดร้ะดบัสากลท่ีจะมารองรับในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั

① เพ่ิมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ข่าวสารในการอยูอ่าศยัดว้ยหลายภาษาและ"ภาษาญ่ีปุ่ นแบบเขา้ใจง่าย"
② เพ่ิมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารหลายภาษาผ่านทางโซเชียลมีเดีย (SNS)
③ ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองแปลภาษาอตัโนมติัดว้ยเสียง ฯลฯ เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่าย
④ สนบัสนุนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ย "ภาษาญ่ีปุ่ นแบบเขา้ใจง่าย"
⑤ รณรงคใ์หมี้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีใชค้  าศพัทห์รือสญัลกัษณ์ท่ีเขา้ใจไดง่้าย

① ปรับปรุงเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาหลายภาษาท่ีสามารถช่วยเหลือในปัญหาท่ีผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติประสบอยูไ่ด้
② สนบัสนุนกลุ่มคนต่างชาติ และหน่วยงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือคนต่างชาติท่ีจดัท าสถานท่ีท่ีสามารถแวะมาใชบ้ริการได้
③ ส่งเสริมในการจดัการระบบและปรับปรุงระบบในการใหค้  าปรึกษาของเทศบาลเมือง ต  าบล ฯลฯ
④ ส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายและการน าขอ้มลูมาใชร่้วมกนัของหน่วยงานท่ีให้ค  าปรึกษาของทั้งสมาคมแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ, องคก์รไมแ่สวงผลก าไร(NPO) และเอนจีโอในเขตพ้ืนท่ี ฯลฯ
⑤ รณรงคส่์งเสริมใหท้ัว่ทุกเขตในจงัหวดัมีการน าเอาเคร่ืองแปลภาษาอตัโนมติัดว้ยเสียง ฯลฯ มาใชป้ระโยชน์เพ่ือรองรับการมารับค าปรึกษาในแต่ละเขตพ้ืนท่ี

① ส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่ น วฒันธรรมและประเพณีของญ่ีปุ่ น
② ท าเป็นโครงการตน้แบบออกไปในทุกเขตพ้ืนท่ีในจดัหวดั เพ่ือจดัท าใหเ้ป็นระบบท่ีสามารถเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่ นไดใ้นบริเวณเขตท่ีอยูอ่าศยั
③ พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่ น วฒันธรรมและประเพณีของญ่ีปุ่ น
④ ส่งเสริมการเขา้มีส่วนร่วมในสงัคมของผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติผ่านหอ้งเรียนภาษาญ่ีปุ่ น
⑤ สนบัสนุนหอ้งเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีมีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
⑥ พฒันาสร้างบุคลากรครูสอนภาษาญ่ีปุ่ น ผูป้ระสานงาน และอาสาสมคัร

① สนบัสนุนการจดัท าระบบรองรับเพ่ือใหส้ถานพยาบาล ฯลฯ ท่ีถูกก าหนดใหท้  าหนา้ท่ีดูแล ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งเหมาะสม
② พิจารณาเก่ียวกบัการวางโครงสร้างของระบบล่ามทางการแพทย ์โดยน าเทคโนโลย ีICT มาใชป้ระโยชน์
③ ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึงเก่ียวกบัระบบเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากสถานพยาบาลท่ีรองรับไดห้ลายภาษา
④ ประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึงเก่ียวกบัระบบสวสัดิการสงัคมของญ่ีปุ่ น
⑤ ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลายภาษา ท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงดูบุตร ขั้นตอนและรายละเอียดในการใชบ้ริการของสวสัดิการต่างๆ

① ส่งเสริมการส่งเร่ืองต่อไปยงัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกักฎหมาย ฯลฯ อยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีคาดว่าเกิดการละเมิดในสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิเสธไม่ใหค้นต่างชาติเช่าบา้น ฯลฯ
② ส่งเสริมในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัท่ีใหเ้ช่าโดยไม่ปฏิเสธคนต่างชาติ เพ่ือใหส้ามารถมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมัน่คง
③ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวฒันธรรม เพ่ือแกไ้ขปัญหาการปฏิเสธใหเ้ช่าท่ีพกั ฯลฯ ดว้ยเหตุผลเพราะเป็นคนต่างชาติ
④ สนนัสนุนการจดัท าเขตพ้ืนท่ีตน้แบบท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ เก่ียวกบักฎระเบียบและประเพณีต่างๆ ในการใชชี้วิตประจ าวนั และขยายออกไปใหท้ัว่ทั้งจงัหวดั

① เพ่ิมช่องทางในการรับปรึกษาจากบริษทั และส่งเสริมการว่าจา้งคนต่างชาติ
② ส่งเสริมในการประสานงานระหว่างบริษทั เขตพ้ืนท่ี และหน่วยงานราชการ เพ่ือท าใหร้ะบบการฝึกงานดา้นเทคนิคมีสภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
③ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของบริษทัผูว้่าจา้ง ฯลฯ
④ ส่งเสริมการว่าจา้งท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ปลอดภยัและมัน่คง โดยประสานงานกบักรมควบคุมคุม้ครองแรงงาน ฯลฯ
⑤ เรียกร้องไปยงัภาครัฐส่วนกลางใหท้  าการจดัเตรียมระบบรองรับทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติ
⑥ สนบัสนุนการหางานและพฒันาฝีมือแรงงาน โดยประสานงานกบัส านกังานจดัหางานสาธารณะ ฯลฯ
⑦ ส่งเสริมใหส้ามารถเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีจ  าเป็นในการท างานใหม้ากข้ึน
⑧ สนบัสนุนใหน้กัศึกษาชาวต่างชาติเขา้ฝึกงาน ฯลฯ ในบริษทัภายในจงัหวดั

① ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในเทศบาลเมืองและต าบลและกลุ่มของผูอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี เพ่ือทราบจ านวนของคนต่างชาติและส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร ฯลฯ ตั้งแต่ตอนท่ีสถานการณ์ปกติยงัไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดข้ึน

② จดัท าการฝึกซอ้มในการป้องกนัภยัแก่ชาวต่างชาติ และฝึกซอ้มการใหค้วามช่วยเหลือกรณีหากเกิดภยั
③ ส่งเสริมการใชง้านของระบบแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัภยัพิบติัและขอ้มูลข่าวสารเหตุการณ์ฉุกเฉินดว้ยหลายภาษา
④ จดัตั้งศูนยช่์วยเหลือดว้ยหลายภาษาเม่ือเกิดภยัพิบติัใหญ่ข้ึน
⑤ แจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัภยัพิบติั ฯลฯ ดว้ยหลายภาษาและ "ภาษาญ่ีปุ่ นแบบเขา้ใจง่าย"
⑥ ส่งเสริมการจดัเตรียมระบบท่ีเก่ียวกบัการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การตรวจสอบสถานะผูอ้ยูอ่าศยัว่าปลอดภยัหรือไม่ และกิจกรรมในการช่วยเหลือ เม่ือเกิดภยัพิบติั
⑦ สนบัสนุนในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือในการส่ือสารหรือเคร่ืองแปลภาษาอตัโนมติัดว้ยเสียง ฯลฯ ท่ีจะไวใ้ชใ้นสถานท่ีหลบภยั

① จดัท าขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อดว้ยหลายภาษาและ "ภาษาญ่ีปุ่ นแบบเขา้ใจง่าย"
② เฝ้าติดตามการเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเหยยีดเช้ือชาติในอินเทอร์เน็ต ฯลฯ และส่งเสริมในการยบัย ั้งเพ่ือไม่ใหเ้กิดข้ึน
③ ส่งเสริมการด าเนินการเก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสองคลอ้งกบัการใชชี้วิตแบบใหม่โดยกลุ่มคนต่างชาติและองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือคนต่างชาติ ฯลฯ
④ เพ่ิมการแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการแพทย ์การช่วยเหลือในการท างาน ฯลฯ ดว้ยหลายภาษาและ "ภาษาญ่ีปุ่ นแบบเขา้ใจง่าย"
⑤ ส่งเสริมการแจง้ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมใหค้วามช่วยเหลือหากมีโรคติดต่อระบาด
⑥ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเสริมปรับปรุงระบบใหค้  าปรึกษาดว้ยหลายภาษา
⑦ สนบัสนุนในการด าเนินการป้องกนัโรคติดต่อเพ่ือใหโ้รงเรียนคนต่างชาติสามารถด าเนินการสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป
⑧ สนบัสนุนการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนคนต่างชาติเพ่ือใหส้ามารถสอนแบบออนไลน์ทางไกลได้

① ส่งเสริมในการปรับปรุงพฒันาระบบรองรับของหน่วยงานราชการ สมาคมแลกเปล่ียนวฒันธรรมนานาชาติ กลุ่มคนต่างชาติ และองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ฯลฯ
② สร้างโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนต่างชาติ และองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ฯลฯ
③ สนบัสนุนการเพ่ิมความสมัพนัธ์ของเครือข่ายท่ีส่งเสริมการใหข้อ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัของกลุ่มคนต่างชาติ และองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ฯลฯ
④ สนบัสนุนการจดังานท ากิจกรรมร่วมกนั และส่งเสริมใหมี้การเขา้ร่วมงานของกลุ่มคนต่างชาติ และองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ฯลฯ
⑤ พิจารณาในเร่ืองการสนบัสนุนใหผู้อ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติไดม้าเจอกนักบัผูอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้คอยดูแลช่วยเหลือ
⑥ สรุปทบทวนเก่ียวกบัการด าเนินการส่งเสริมใหผู้อ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมในพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีตน้แบบ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสานนั้นไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

① ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีจะมาเป็นผูน้ าในการใหค้วามช่วยเหลือกบัผูอ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติโดยการจดัฝึกอบรม ฯลฯ
② สร้างอาสาสมคัรท่ีจะมาช่วยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความหลากหลายของวฒันธรรมในเขตพ้ืนท่ี
③ ส่งเสริมใหผู้ป้ระสานงานดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ (CIR) และผูช่้วยสอนภาษาต่างประเทศ (ALT) ไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของวฒันธรรม

④ สนบัสนุนกลุ่มคนต่างชาติ ฯลฯ ท่ีท  าการส่งเสริมในเร่ืองความหลากหลายของวฒันธรรม
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6 ระบบในการด าเนินการ

มาตรการหลกั

　 ให้จงัหวดัเฮียวโกะเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมุ่งสู่การพฒันาในพ้ืนท่ี  ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในระดบัสากล ผูอ้ยู่อาศยัในจงัหวดัมี
ความสัมพนัธ์กนัและมีความสามารถท่ีเต็มไปด้วยการผสมผสาน

1 สร้างจิตส านึกเก่ียวกบัความหลากหลายทาง

(1) เผยแพร่เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความส าคญัของความหลากหลายทาง
วฒันธรรม

(2) สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบั
สภาพในพื้นท่ีและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

(1) ส่งเสริมการเรียนภาษาญ่ีปุ่น ภาษา
แม่ ฯลฯ ใหก้บัเดก็และนกัเรียน
ชาวต่างชาติ

2 สร้างบุคลากรท่ีเขา้ใจในวฒันธรรมท่ี
หลากหลายและเป็นคนท่ีมีความสามารถ

(2) จดัระบบการรับเขา้โรงเรียน และ
สร้างโอกาสเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษา

(3) จดัระบบการรับนกัศึกษาชา
วต่างชาติ และทรัพยากรบุคคลดา้น
ธุรกิจ

(4) สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถ
ประสบความส าเร็จในระดบัสากลจาก
จงัหวดัเฮียวโกะและส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกนักบัผูค้นในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

3 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานชีวิตท่ีท าใหใ้ชชี้วิต
อยา่งสะดวกและท างานไดง่้าย

(2) ปรับปรุงบริการใหค้  าปรึกษาด้วย
หลายภาษา

(3) ใหค้วามช่วยเหลือในการเรียนรู้
เก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่น วฒันธรรมและ

(4) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของงาน
บริการทางการแพทย ์ สุขอนามยั  และ
สวสัดิการสังคม

(5) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการหาท่ี
อยูอ่าศยั

(6) ใหค้วามช่วยเหลือและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการวา่จา้งและ
เขา้ท างาน

(7) สร้างจิตส านึกของการป้องกนัภยั 
และจดัท าระบบช่วยเหลือเตรียมไวห้าก
เกิดภยั

(8) สร้างจิตส านึกการป้องกนัโรคติดต่อ
และจดัท าระบบเพื่อรองรับการเกิด
โรคติดต่อ

(1) รณรงคใ์หผู้อ้ยูอ่าศยัชาวต่างชาติมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในพื้นท่ี

(2) สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีจะเขา้มา
ด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความ
หลากหลายทางวฒันธรรม

4 สร้างทอ้งถ่ินท่ีมีความคึกคกัท่ีทุก
คนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมใน
พ้ืนท่ีได้

(1) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลาย
ภาษา


