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ขอมูลสรุป 

บทนํา 

ES.1 ฮองกง โลกของเอเชียท่ีซ่ึงผสมผสานวัฒนธรรมท่ีแตกตางเขาดวยกันและดึงดูดผูคนจากเช้ือชาติอื่น ๆ ใหมาทํางานหรือตั้งถ่ิ

นฐานในฮองกง บางสวนมีอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีตางกันควบคูไปกับท่ีมีการศึกษานอยและทักษะตํ่า ประสพกั

บปญหาอยางมากในการปรับตัวและรวมเขากับชุมชนและพวกเขาถูกมองวาเปนผูดอยโอกาสที่ตองการความชวยเหลือ รัฐบ

าลและคณะกรรมการเก่ียวกับความยากจน (CoP) ใหความสําคัญกับความเปนอยูท่ีดีของพวกเขา รายงานฉบับน้ีมีจุดมุงห

มายเพ่ือวิเคราะหลักษณะของชนกลุมนอย (EMs) และเขาใจในสถานการณความยากจนของพวกเขาและรูปแบบของควา

มยากจน ดวยมุมมองท่ีตองการระบุกลุมชาติพันธุท่ีดอยโอกาสมากข้ึนและประเภทของครัวเรือนท่ีมีความเส่ียงของความยา

กจนสูง รายงานไดสรุปพรอมผลกระทบจากนโยบายโดยต้ังอยูบนผลการวิจัยท่ีเห็นไดอยางชัดเจน 

ES.2 ตามการสํารวจสํามะโนครัวป 2011 ของแผนกสํารวจสํามะโนครัวและสถิติ (C&SD) ชาวเช้ือสายจีนเปนประชากรสวนให

ญของประชากรท้ังหมดในฮองกงi (93.5%) ในขณะท่ีEMsii (ชนกลุมนอย) มีเพียง 6.5% หรือ 446,500 คน โดยสรุปEms

 สามารถแบงไดเปนสามประเภทหลักตอไปน้ี: 

(i) ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ประมาณ 280,000 คน): สวนใหญคนเหลาน้ีคือชาวอินโดนีเซียฟลิปปนสและไท

ยซ่ึงสวนใหญเปนแมบานชาวตางชาติ (FDHs) 

(ii) ชาวเอเชียใต (SAs) (ประมาณ 60,000 คน): สวนใหญเปนชาวอินเดียปากีสถานและเนปาลในขณะท่ีมีกลุมน

อยท่ีมาจากประเทศศรีลังกาบังคลาเทศ ฯลฯiii และ 

(iii) ชาวเอเชียตะวันออก (ประมาณ 20,000 คน) และชาวตางชาติอื่น ๆ (ประมาณ 60,000 คน)ivสวนใหญม

าจากประเทศท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจและรายไดสูงเชน คนผิวขาวญ่ีปุนและเกาหลี 

i ยกเวนกรณีที่ระบุเปนอยางอื่นประชากรท้ังหมดในฮองกงในการวิเคราะหของรายงานนี้หมายถึงประชากรทีอ่าศยัอยูบนบกในครัวเรือนในประเทศโดยรวม 

ii ในการสํารวจทางสถิตเิชื้อชาติของผูตอบแบบสอบถามจะถูกกําหนดโดยการระบุตัวเอง 

เชนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมสัญชาติสผีิวและภาษา  ในฐานะท่ีฮองกงเปนชุมชนชาวจีนสวนใหญ“EMs”หมายถงึคนท่ีไมใชคนจีน 

iii ตามการจดัหมวดหมูของดินแดนโดยคณะกรรมาธิการสถติิแหงสหประชาชาติ (United Nations Statistical Commission ) ประเทศSA ไดแก 
อินเดียปากสีถานเนปาลบังคลาเทศศรีลังกาอฟักานิสถานภูฏานอิหรานและมัลดีฟส 
เนื่องจากขอจํากดัทางดานการเก็บรวบรวมขอมูลรายงานนี้รวมไวแคหาเชื้อชาตแิรกเทานัน้  

iv นอกจากนี ้EMsยังรวมถึงคนประมาณ 30,000 คนของกลุมผสมทีส่วนใหญเกดิมาเพ่ือครอบครัวที่มีหลายเชื้อชาต ิ

การจําแนกประเภทของเช้ือชาตจิะถกูกาํหนดดวยการอางอิงถึงแนวความคดิ 
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ES.3 หลังจากท่ีตัดFDHs ออกไป ประชากร EM ในฮองกงอยูท่ี 192,400 คน คิดเปน 2.9% ของประชากรท้ังหมด (ไมรวมFDH

s) จํานวนของชาวอินโดนเีซียและฟลิปปนสซึ่งเดิมเปนประชากรสวนใหญของEMsไดลดลงเหลอืเพยีง 18,400คนแต SAs

 ไดกลายเปนชนกลุมนอยกลุมใหญท่ีสุดดวยจํานวน 61,400 คนหรือกวา 30% (31.9%) ของประชากร EM ตามดวยคนผิ

วขาว (53,400 คนหรือ 27.8%) 

ES.4 ประชากร EM ไดขยายตัวอยางรวดเร็วมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 2.7% ในชวงสิบประหวางป 2001 และป 2011 ซ่ึงเร็วก

วาการเติบโตเพียง 0.5% ของประชากรท้ังหมดมากจากบันทึกน้ันอัตราการเติบโตท่ีมองเห็นไดชัดท่ีสุดคือ FDHs ชาวอินโดนี

เซีย หากไมรวม FDHs อัตราการเติบโตของประชากร EM ยังคงโดดเดน โดยเฉล่ียอยูท่ี 1.8% ระหวางป 2001 และป 201

1 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของกลุม SA ซ่ึงมีอัตราเฉลี่ยถึง 4.1% 

ES.5 รายงานสถานการณความยากจนของฮองกงป 2014 ซ่ึงอธิบายอยางละเอียดและวิเคราะหสถานการณความยากจนโดยรว

มของฮองกงใน 2014 จากกรอบเสนของความยากจนซ่ึงรับรองโดย CoP ไดถูกปลอยออกมาในเดือนตุลาคม 2015สถิติสว

นใหญในรายงานไดรับมาจากการสํารวจครัวเรือนท่ัวไปซ่ึงเปนการสํารวจปกติของC&SD อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการสํารว

จไมไดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับEmsในครัวเรือนอยางตอเน่ืองการวิเคราะหสถานการณความยากจนของพวกเขาจะไมไดก

ลาวถึงในรายงาน 

ES.6 ในมุมมองน้ีรายงานน้ีอางอิงถึงแหลงท่ีมาตางๆของขอมูลเพ่ือใหเห็นภาพท่ีครอบคลุมและเปรียบเทียบจากสถานการณความ

ยากจนของ EMsในฮองกงมากข้ึน การวิเคราะหประกอบดวยสองสวนคือ: 

(i) ภาพรวมของEMsในฮองกง: จากการสํารวจสํามะโนครัวป2011 ลักษณะทางประชากรและทางเศรษฐกิจและสัง

คมของกลุม EM หลักในฮองกงไดถูกวิเคราะหในรายละเอียด นอกจากน้ีสถิติความยากจนของชนกลุมนอยตางๆ ไ

ดถูกประมาณอยางคราวๆ ดวยการศึกษาในรูปแบบของความยากจนของพวกเขาเพ่ือระบุและเขาใจกลุม EM ท่ีด

อยโอกาสมากข้ึนและ 

(ii) สถานการณความยากจนของครอบครัวชาวSA ท่ีมีเด็ก:จากการสํารวจครัวเรือนท่ีมีเด็กนักเรียนของกลุมชาวเ

อเชียใต (การสํารวจเฉพาะ) ซ่ึงเปดตัวโดย C&SD ในป 2014 การวิเคราะหและขอมูลลาสุดเก่ียวกับสถานการณค

วามยากจนของครอบครัวชาวSA ท่ีมีเด็กไดถูกนํามาเปนจุดหลักพรอมดวยการสรุปทบทวนประสิทธิผลของนโยบา

ย 
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ภาพรวมของชนกลุมนอยในฮองกง 

ES.7 จากการสํารวจสํามะโนครัว มีชนกลุมนอยท่ีไมใช FDHvจํานวน 192,400 คนพํานักอยูใน 85,300ครอบครัวEMviในฮองกงใน

ป 2011เม่ือเทียบกับประชากรท้ังหมด EMsแสดงคุณลักษณะของประชากรและเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเดนซ่ึงแตกตาง

อยางมากท่ัวท้ังชนกลุมนอย 

ES.8 ในแงของลักษณะทางประชากรและสังคม EMsมีโครงสรางประชากรท่ีคอนขางอายุนอยกับประชากรสูงอายุท่ียังมีมากกวา 

และการแตงงานและการแตงงานเร็วท้ังสองอยางเปนเรื่องปกติท่ัวไป หลายคนไดตั้งรกรากอยูในฮองกงและบางคนกระท่ังเกิ

ดและเติบโตในประเทศ ลักษณะเหลาน้ีสามารถหาไดจากกลุมSAs ในเรื่องของการศึกษาพบวามีการศึกษานอยในกลุมSA

s และชาวตะวันออกเฉียงใตบางคน เชนชาวปากีสถานเนปาลและคนไทยตรงกันขามกับคนผิวขาวญ่ีปุน / เกาหลีและอินเดี

ย เปนท่ีนาสังเกตวาสถานการณท่ีไมคอยดีนักไดถูกเฝาดูในหมูเยาวชนชาวปากีสถานและเนปาลในแงของการไดมาซ่ึงการศึ

กษาท่ีสูงข้ึน 

ES.9 การวิเคราะหยังพบวาขนาดของครัวเรือนvii มีขนาดท่ีแตกตางกันอยางมากในกลุมชนกลุมนอย ครอบครัวชาว SAมีขนาดครอ

บครัวเฉล่ียอยูท่ี3.3คนซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ียของทุกครอบครัวของ EMและครอบครัวโดยรวม (2.7 คนและ 2.8 คนตามลําดับ) 

ในบรรดาครอบครัวของSA ครอบครัวของชาวปากีสถานและเนปาลมีขนาดใหญกวา เน่ืองจากจํานวนเด็กในครอบครัว SA

ท่ีมีมากกวา เชน กวาหน่ึงในสามของครอบครัวชาวปากีสถานมีลูกสามคนหรือมากกวา 

ES.10 สัดสวนของครอบครัวEMท่ีอาศัยอยูในท่ีอยูอาศัยถาวรของเอกชน (ท่ีอยูอาศัยเอกชน) เปน 77.9% ในขณะท่ีชนกลุมนอยบ

างกลุมมีรายงานวามีสวนแบงของท่ีอยูอาศัยใหเชาของการเคหะ (PRH) ท่ีสูงกวา(เชนครอบครัวชาวปากีสถานและไทย) นอ

กจากน้ีครอบครัวสวนใหญท่ีอยูในท่ีอยูอาศัยเอกชนเปนผูเชา นอกจากน้ีสวนใหญของผูท่ีไดรับความชวยเหลือทางสวัสดิการ

สังคมแบบครอบคลุม (CSSA) มักจะพบใน SAs และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตบางคน (เชนชาวอินโดนีเซียและปากีสถ

าน) 

v ยกเวนกรณีที่ระบุเปนอยางอื่น FDHs ไดถูกยกเวนจากสถิติในรายงานนี้ 

vi ครอบครัวในประเทศท่ีมีสมาชิกที่ไมไดเปน FDH EM อยางนอยหนึ่งคน ไมจําเปนวาสมาชิกทุกคนตองเปน EM 

vii ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง เ ชื้ อ ช า ติ เ ดี ย ว จ ะ ส ะ ท อ น ใ ห เ ห็ น อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ น น ใ ห เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณ ะ ข อ ง ก ลุ ม ช า ติ พั น ธุ แ ต ล ะ ก ลุ ม 
เ พ่ื อทํ า ให กา รวิ เ ค ราะห ง ายและ ได รั บความสนใจ  สถิติ สํ าห รับค รัว เ รือน ในรายงานนี้ จ ะขึ้ นอยู กั บครอบค รัวของชนกลุ มน อยกลุ ม เดี ย ว 
สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหของโครงสรางกลุมชาติพันธุและการจัดหมวดหมูของครัวเรือน โปรดดูที่ภาคผนวก 1 
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ES.11 ลักษณะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสถานการณความยากจน ลักษณะคนท่ีอยูในกลุมชาติพันธุไดรับการต

รวจสอบและเปรียบเทียบเพ่ือใหเขาใจในความแตกตางของสถานการณความยากจนของพวกเขา: 

(i) องศาท่ีแตกตางกันของการมีสวนรวมของแรงงาน: นอกเหนือจากชาวปากีสถานอัตราการมีสวนรวมของแรงงา

น (LFPRs) ของEMเพศชาย โดยท่ัวไปสูงกวาคาเฉล่ียโดยรวมของผูชายในขณะท่ีผูหญิงปากีสถานสวนใหญไมอยูใ

นตลาดแรงงาน หากไมคํานึงถึงเพศชาวเนปาลมี LFPR ท่ีสูงกวาและเยาวชนชาวเนปาลจํานวนมากออกจากโรงเรีย

นเร็วเพ่ือเปนแรงงาน 

(ii) การกระจายอาชีพสะทอนการสําเร็จการศึกษา:คนผิวขาว คนญ่ีปุน / เกาหลีและอินเดียท่ีมีการศึกษาสูงท่ีสุดสว

นใหญแลวเปนแรงงานท่ีมีทักษะสูงviii ในทางตรงกันขาม SAsและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น ๆ สวนใหญทํางา

นท่ีใชทักษะตํ่ากวา โดยเฉพาะอยางย่ิงสัดสวนท่ีคอนขางสูง (ตั้งแต 35%ถึง 40%)ของชาวปากีสถานเนปาลไทยแล

ะอินโดนีเซียมีสวนรวมในการประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 

(iii) การเปล่ียนแปลงของรายไดการจางงานและรายไดครัวเรือน:คาจางของคนผิวขาวชาวญ่ีปุน / เกาหลีและอินเ

ดียมีคาจางท่ีดีกวาในตลาดแรงงานดวยรายไดท่ีสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดในขณะท่ีกวา 60% ของชาวปากีสถานเนป

าลไทยและอินโดนีเซียท่ีถูกจางมีรายไดนอยกวาคาเฉล่ียโดยรวม เน่ืองจากจบการศึกษานอยและสัดสวนของผูใชแร

งงานท่ีมีทักษะตํ่าท่ีสูงข้ึน เก่ียวกับรายไดครัวเรือนของชาวปากีสถานไทยและอินโดนีเซียท่ีคอนขางต่ํา นอกเหนือจา

กรายไดท่ีนาเบื่อของผูท่ีทํางานแลวยังเปนผลมาจากสวนหน่ึงเปนเพราะสัดสวนท่ีนอยลงของเศรษฐกิจครัวเรือนระห

วางกลุมชาติพันธุเหลาน้ี 

ES.12 ใชเสนความยากจนของป 2011 กับขอมูลการสํารวจสํามะโนครัวป 2011 อัตราความยากจน EM หลังการแทรกแซงถูกประ

เมินเปน 13.9% ในป 2011 ซ่ึงต่ํากวาอัตราความยากจนโดยรวมหลังจากการแทรกแซงเงินดําเนินการในชวงเวลาเดียวกันท่ี 

15.2% ในกลุมชนกลุมนอย อัตราความยากจนของ SAs คอนขางสูงท่ี 22.6% ซ่ึงสูงกวาEMsโดยรวมในกลุมเศรษฐกิจและ

สังคมจํานวนมาก สถานการณความยากจนของพวกเขาประกันถึงส่ิงท่ีกังวล 

ES.13 สะทอนใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกลาวขางตนสถานการณความยากจนของกลุมSA ยังแตกตางกันชาวอินเดี

ยสวนใหญไดรับการศึกษาและมีทักษะสูงกวา และดังน้ันจึงมีความสุขกับรายไดท่ีสูงข้ึนดวยอัตราความยากจนท่ี 9.7% แมก

ารศึกษาท่ีไดรับและระดับทักษะนาเบื่อชาวเนปาลมีสวนรวมของแรงงานท่ีคอนขางสูงและครอบครัวท่ีทํางานของพวกเขาโด

viii แรงงานที่มีทกัษะสูงรวมถึงผูจัดการและผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและมืออาชีพ 
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ยเฉล่ียแลวมีสองคนท่ีทํางาน ดังน้ันพวกเขาจึงมีความสุขกับรายไดครัวเรือนท่ีสูงข้ึนและมีอัตราความยากจนท่ี 13.6% ในทา

งตรงกันขามปากีสถานมีลักษณะการจางงานคลายกับของเนปาล แตมีสวนรวมแรงงาน (โดยเฉพาะอยางย่ิงเพศหญิง) ท่ีคอ

นขางต่ํา พวกเขามีครอบครัวขนาดใหญและมีเด็กจํานวนมาก มีจํานวนสมาชิกในการแบงเบาภาระครอบครัวท่ีจํากัด สถาน

การณความยากจนของพวกเขารุนแรงท่ีสุดในกลุมซ่ึงมีอัตราความยากจนถึง 50.2% 

ES.14 การสืบสวนในรูปแบบของความยากจนในหมู EMsยังแสดงใหเห็นวาอัตราความยากจนลดลงสําหรับครัวเรือนท่ีมีสัดสวนขอ

งจํานวนสมาชิกท่ีทํางานและมีคนท่ีทํางานใชทักษะท่ีสูงข้ึนเพ่ิมข้ึนนอกจากนี้ความเส่ียงของความยากจนโดยทั่วไปจะสูงข้ึน

สําหรับกลุมท่ีมีอัตราสวนของการพ่ึงพาสูงข้ึน เปนท่ีนาสังเกตวากลุมEM มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในแงของขนา

ดครัวเรือนเผยใหเห็นวากลุม SA (โดยเฉพาะอยางย่ิงปากีสถาน) ท่ีมีครอบครัวขนาดใหญและมีเด็กท่ีตองเล้ียงดูมากข้ึนตอง

เผชิญกับความยากลําบากมากข้ึนเพ่ือยกตัวเองออกจากความยากจนแมวาพวกเขาจะมีสมาชิกทํางานแลวก็ตาม ดังน้ันครอ

บครัวท่ีมีเด็กมีความเส่ียงตอความยากจนท่ีสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดในกลุมครอบครัว SA และปรากฏการณท่ีพวกเขาอยูทามก

ลางคนยากจนท่ีทํางานก็เปนเรื่องธรรมดาท่ัวไป สรุปวากลุม SA เปนกลุม EMผูดอยโอกาสมากข้ึนในฮองกงและครอบครัว

ท่ีมีเด็กจะเห็นถึงความเส่ียงตอความยากจนท่ีสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน 

สถานการณความยากจนของครอบครัวชาวเอเชียใตกับเด็ก 

ES.15 เพ่ือวิเคราะหและปรับปรุงสถานการณของครอบครัวSA ท่ีมีเด็กท่ีมีความเส่ียงตอความยากจนท่ีสูงข้ึน C&SD ไดดําเนินก

ารสํารวจเฉพาะระหวางเดือนพฤษภาคมป 2014 และมิถุนายน 2015 

ES.16 ควรจะตั้งขอสังเกตวากรอบการสุมตัวอยางตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลนักเรียนท่ีรวบรวมโดย Education Bureau (EDB)

 เฉพาะครอบครัวSA ท่ีมีเด็กเขารวมโรงเรียนประถมของรัฐบาลหรือโรงเรียนท่ีมีแผนการชวยเหลือโดยตรงที่ถูกรวมในการ

สํารวจเฉพาะน้ี และครอบครัวSA ท่ีมีความเส่ียงตอความยากจนต่ําixจะไมรวมอยูในแบบสํารวจเฉพาะน้ีดวยขอจํากัดเหลา

น้ีการวิเคราะหสถานการณความยากจนท่ีสะทอนจากการสํารวจเฉพาะจึงไมควรถูกลงความเห็นถึงสถานการณความยากจ

นของ SAs ท้ังหมด 

ix ตั ว อ ย า ง เ ช น ค ร อ บ ค รั ว  1 ค น  ค ร อ บ ค รั ว ที่ ไ ม มี เ ด็ ก เ ข า เ รี ย น 
หรือมีเด็กเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและครอบครัวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีเด็กเขาเรียนโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติหรือเรียนที่ตางประเ
ทศไมรวมอยูในการสํารวจเฉพาะนี้ 



รายงานสถานการณความยากจนของชนกลุมนอยในฮองกงป2014 
ขอมูลสรุป 

vi 

ES.17 ในป 2014 มีครอบครัว SA พรอมเด็กจํานวน 5000 ครัวเรือนxครอบครัวชาวปากีสถานเปนกลุมชาติพันธุท่ีใหญท่ีสุด (2,00

0ครอบครวัหรือ 39.1%) ตามดวยครอบครัวชาวเนปาล (1,700ครอบครวัหรอื 33.1%) และอนิเดยี (1,100 ครอบครัวหรอื  

21.7%) ประชากรของครอบครัว SA ที่มีเดก็ม ี 24,000ครอบครวัชาวปากสีถานเนปาลและอินเดยีมจีํานวนถงึ 11,400  7,0 

00 และ 5,000คนตามลําดับและตัวเลขท่ีสอดคลองกันคือ47.2%, 29.2% และ 20.9% 

ES.18 โดยการแสดงปริมาณสถานการณความยากจนของครอบครัวSA ท่ีมีเด็กใหสอดคลองกับกรอบเสนความยากจนท่ีนําไปใชโ

ดย CoP จํานวนครอบครัวSA ท่ียากจนท่ีมีเด็กขนาดของประชากรท่ียากจนและอัตราความยากจนกอนท่ีจะมีการแทรกแซ

งนโยบายคือ 2,200 11,600 และ 48.1 % ตามลําดับในป 2014 หลังจากการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ) ตัวเล

ขท่ีสอดคลองกันลดลงอยางมากถึง 1,500 7,400 และ 30.8% 

ES.19 รายการเงินดําเนินการของรัฐบาลไดชวยให 4,200 คนหลุดออกจากความยากจนลดอัตราความยากจนลงถึง17.3 เปอรเซ็

นต ในขณะท่ีคาเฉล่ียชองวางความยากจนของครอบครัวSA ท่ีมีเด็กหลังจากการแทรกแซงนโยบายคือ $ 4,000 ตอเดือน

แสดงใหเห็นถึงการลดลงอยางรุนแรงของ$5,200 จากตัวเลขกอนการแทรกแซง การลดลงดังกลาวของอัตราความยากจนแล

ะชองวางความยากจนเฉล่ียตอเดือนท้ังคูมากกวาสามเทาของตัวเลขโดยรวม (การลดลงโดยรวมคือ5.3 เปอรเซ็นตและ $ 

1,500 ตามลําดับ) สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของนโยบายเงินดําเนินการของรัฐบาลในการชวยเหลือครอบครัวSA ท่ีมี

เด็กซ่ึงเปนภาระทางการเงินของพวกเขา 

ES.20 อยางไรก็ตาม หลังการแทรกแซงป 2014 (เงินดําเนินการ) อัตราความยากจนของครอบครัวSAท่ีมีเด็ก (30.8%) ยังคงสูงก

วาครอบครัวโดยรวมที่มีเด็กในฮองกงอยางชัดเจน (16.2%) การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของท้ังสองก

ลุมของครอบครัวท่ียากจนไดยํ้าถึงคุณลักษณะท่ีโดดเดนของครอบครัว SA ท่ียากจนท่ีมีเด็ก: 

(i) ครอบครัวท่ีมีขนาดใหญอยางเห็นไดชัด:58.1% ของครอบครัวSAท่ียากจนท่ีมีเด็กมีสมาชิกอยู 5 คนและมากกว

าน้ัน ในขณะท่ีตัวเลขท่ีสอดคลองกันของครอบครัวท่ียากจนท่ีมีเด็กในฮองกงมีเพียง 15.4% 

(ii) สัดสวนของสมาชิกท่ีทํางานนอยกวาอยางเห็นไดชัดเจน:13.8% ของประชากรท่ียากจนในครอบครัวSA ท่ีมีเด็

กท่ีถูกวาจางในขณะท่ีสวนแบงการท่ีสอดคลองกันสําหรับครอบครัวท่ียากจนโดยรวมท่ีมีเด็กในฮองกงเปน 22.1% แ

x ครัวเรือนเปาหมายของการสํารวจเฉพาะไมไดครอบคลุมทุกครอบครัวSA ที่มีเด็ก อยางไรก็ตาม ครอบครัวเปาหมายจะเรียกรวมกันวา  "ครอบคัวSAที่มีเด็ก" 
เพ่ือนําเสนอผลสํารวจและการวิเคราะหที่เกี่ยวของในลักษณะที่งายขึ้น 
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มวาสัดสวนของผูท่ีอดีตเคยไดCSSA จะคอนขางสูง (สวนใหญภาวะรายไดต่ําและวางงาน) พวกเขาก็ยังคงพ่ึงตนเอง

 ภาระทางการเงินท่ีคอนขางหนักของพวกเขาเปนผลมาจากครอบครัวขนาดใหญท่ีเปนปจจัยซ่ึงสงผลตอความเส่ียงต

อความยากจนท่ีสูงข้ึน 

(iii) สถานการณการวางงานอยางรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึน: อัตราการวางงานของประชากรของครอบครัวSA ท่ีมีเด็ก (16.6

%) เห็นไดอยางชัดเจนวาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับสถานการณสําหรับครอบครัวท่ีมีเด็กอยูในความยากจนในฮองกง (11.1

%) โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับชาวเนปาลชาวปากีสถานเองก็มีอัตราการวางงานท่ีสูงควบคูไปกับ LFPR ต่ํา 

(iv) รายไดท่ีนาเบ่ือ:ดวยการศึกษานอยและทักษะต่ํา รายไดตอเดือนของผูมีงานทําในครอบครัวSA ท่ีมีเด็กไมไดรับการ

ปรับปรุงประเมินตามสัดสวนคนทํางานพารทไทมท่ีคอนขางต่ํา / ช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนานออกไปอีก 

 

ES.21 การวิเคราะหตัวเลขความยากจนของครอบครัวSAท่ีมีเด็ก โดยเลือกลักษณะประชากรและเศรษฐกิจและสังคมท้ังกอนและห

ลังการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ) ในป 2014 แสดงใหเห็นถึงขอสังเกตท่ีสําคัญดังตอไปน้ี: 

(i) ปากีสถานมีตัวเลขสูงถึง68.8% (หรือ 5,100 คน) ของประชากรท่ียากจนหลังการแทรกแซง ในขณะท่ีเด็กยังคิดเปน

สวนแบงสูงถึง 55.7% (หรือ 4,100 คน) หลังจากการแทรกแซงนโยบายประชากรท่ียากจนและอัตราความยากจนล

ดลงระดับแตกตางกันระหวางกลุมเช้ือชาติ แตอัตราความยากจนของชาวปากีสถานและเด็กยังคงอยูในระดับสูงท่ี 44.

8% และ 34.7% ตามลําดับ 

(ii) สัดสวนท่ีสําคัญของประชากรท่ียากจนท่ีไดรับ CSSA กอนการแทรกแซง (59.5%) หรืออาศัยอยูใน PRH (63.5

%) มาตรการเงินดําเนินการลดอัตราความยากจนของท้ังสองกลุมไปอยูท่ี46.9% และ 38.4% ตามลําดับ แตยังคง

สูงกวาเม่ือเทียบกับกลุมครอบครัวอื่น ๆ 

(iii) หลังจากการแทรกแซงนโยบายอัตราความยากจนของครอบครัวท่ีทํางานเปน 22.3% ต่ํากวา 89.3% ของครอบครัว

ท่ีไมไดทํางานในเชิงเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัดเจน พิสูจนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจางงานในการลดความเส่ียงค

วามยากจน 

(iv) ในหมูครอบครัวทํางานท่ียากจน ครอบครัวใหญท่ีมีสมาชิก5 คนหรือมากกวามีสวนแบงสูงกวา 60.0% ขณะท่ี 17.7

% เปนผูรับ CSSA สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของครอบครัวขนาดใหญกับสถานการณความยากจนของครอบครัว

ท่ีทํางาน (และแมครอบครัวCSSA ท่ีทํางานแลว) 
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ES.22 นอกเหนือจากนโยบายเงินดําเนินการไมมีเงินดําเนินการและนโยบายในรูปแบบเดียวกันมีประสิทธิภาพในการบรรเทาสถาน

การณความยากจนของครอบครัวSA ท่ีมีเด็ก นับแตสัดสวนท่ีสําคัญของครอบครัวเหลาน้ีอาศัยอยูใน PRH น่ีเปนการพิสูจ

นถึงผลกระทบท่ีโดดเดนของนโยบายในรูปแบบเดียวกัน 

 

ES.23 การสํารวจเฉพาะยังไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการใชภาษาและการมีสวนรวมกับชุมชนอีกดวย รายงานน้ีจะชวยอธิบายลักษ

ณะเหลาน้ีของประชากรท่ีอยูภายใตความยากจนในครอบครัวSA ท่ีมีเด็ก ขอสังเกตท่ีสําคัญมีดังน้ี: 

 การใชภาษา: พวกเขามักจะพูดคุยกันดวยภาษาแมท่ีบานตรงกันขามกับการใชภาษาจีนและภาษาอังกฤษท่ัวไปในก

ารเรียนหรือทํางาน พวกเขามีความเช่ียวชาญในภาษาอังกฤษมากกวาในภาษาจีน มีทักษะการฟงและการพูดดีกวาก

ารอานและการเขียน ลูกๆ ของพวกเขาเกงภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวาผูใหญ แตออนการอานและการเขียนภาษา

แมของพวกเขามากเม่ือเทียบกับผูใหญ ขณะท่ีบุคคลสวนใหญท่ีอยูภายใตความยากจนท่ีระบุไมมีปญหาในการเรียน

หรือทํางานผูท่ีมีปญหาดังกลาวสวนใหญเจอกับอุปสรรคสําคัญในการใชภาษาจีน 

 การมีสวนรวมกับชุมชน: พวกเขาไดพัฒนาเครือขายทางสังคมกับชาวบานในระดับหน่ึงและเยาวชนมีเครือขายท่ีก

วางขวางมากข้ึน แตอัตราการลงทะเบียนเลือกตั้งท่ีนอยลงในกลุมSAs ไดสะทอนใหเห็นถึงระดับการมีสวนรวมกับชุ

มชนของพวกเขานอยลง ในขณะท่ีกวาครึ่งของพวกเขาแสดงความรูสึกท่ีเปนธรรมวาเปนสวนหน่ึงของฮองกงโดยเฉพา

ะอยางย่ิงคนรุนใหม นอกจากน้ียังมีชนกลุมนอยบางสวนท่ีมีปญหาในการใชบริการรัฐบาลท่ีใชภาษาและการส่ือสารซ่ึ

งเปนอุปสรรคท่ีสําคัญ หลายคนช้ีใหเห็นความไมรูของพวกเขาในการใหบริการสนับสนุนบางอยางนอกจากน้ียังสะทอ

นใหเห็นทางออมวาอุปสรรคดานภาษาอาจจะกันพวกเขาออกจากการเรียนรูเก่ียวกับการใหบริการชวยเหลือท่ีมีอยูบา

งอยาง 

 

ES.24 สมาชิกครอบครัวSA ท่ียากจนท่ีมีเด็กหลังการแทรกแซงโดยท่ัวไปมีความตองการบริการชวยเหลือตางๆ มากมาย ในบรรด

ากลุมคนเหลาน้ีท่ีอาศัยอยูภายใตความยากจนเด็กและผูใหญจํานวนมากท่ีบงบอกความตองการของพวกเขาวาตองการPR

H และเงินชวยเหลือจากรัฐบาล สัดสวนท่ีสูงข้ึนของเด็กในครอบครัวเหลาน้ีภายใตความยากจนทําใหพวกเขาตองการเรียน

หลักสูตรภาษาจีนในขณะท่ีผูใหญท่ียากจนขอเรียนภาษาจีนและฝกอบรมทางอาชีพ 

ขอสังเกตท่ีสําคัญ 

ES.25 รายงานฉบับน้ีจะวิเคราะหและเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรและทางเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุมนอยหลักๆในฮอง

กงข้ึนอยูกับผลการสํารวจสํามะโนครัวของป 2011 กอน จากน้ันจะใหเนนการวิเคราะหและการปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับสถา

นการณความยากจนของครอบครัวSA ท่ีมีเด็กโดยการรางผลการวิจัยจากการสํารวจเฉพาะ ในขณะเดียวกันโดยใชกรอบก
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ารวิเคราะหของเสนความยากจนตามความเหมาะสมรายงานน้ีแสดงภาพรวมของสถานการณความยากจนของ EMsโดยเฉ

พาะอยางย่ิงท่ีกลุม SA ท่ีมีความเส่ียงความยากจนท่ีสูงกวาสามารถทําขอสังเกตหกขอสําคัญตอไปน้ี: 

 

ES.26 ขอสังเกตท่ี 1:ความเสี่ยงตอความยากจนท่ีกลุม EM ตองเผชิญแตกตางกันอยางเห็นไดชัดโดยSAs (โดยเฉพาะ

ผูท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีเด็ก) ท่ีมีความเสี่ยงท่ีรุนแรงมากกวา: 

 EMs ท้ังหมด:2011 ประมาณการของจํานวนครอบครัวยากจนขนาดของประชากรท่ียากจนและอัตราความยากจน

ของ Ems ในป 2011 กอนและหลังการแทรกแซงนโยบายมีดังน้ี 

 กอนการแทรกแซงนโยบาย: 11,200 ครอบครัว30,400 คนและ 15.8% และ 

 หลังการแทรกแซงนโยบาย: 9,800 ครอบครัว26,800 คนและ 13.9% 

 อัตราความยากจนหลังการแทรกแซงของ Ems (13.9%) ต่ํากวาอัตราความยากจนของท้ังเขต (15.2%) หลังจากก

ารแทรกแซงเงินดําเนินการ อยางไรก็ตามรูปแบบตางๆ ไดถูกเฝาสังเกตท่ัวทุกกลุมชาติพันธุ 

 SAs:กวาครึ่งหน่ึงของประชากรEM ท่ียากจนเปน SAs ซ่ึงมีอัตราความยากจนท่ีสูงในหมูชนกลุมนอยประมาณการ

ในป 2011 ของจํานวนครอบครัวยากจนขนาดของประชากรท่ียากจนและอัตราความยากจนของ SAs มีดังน้ี: 

 กอนมีการแทรกแซงนโยบาย: 3,800 ครอบครัว16,200 คน และ 26.4%และ 

 หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย: 3,300 ครอบครัว13,900 คน และ 22.6% 

ครอบครัว SA ท่ีมีเด็กมีความเส่ียงตอความยากจนมากกวา 

 ครอบครัว SA ท่ีมีเด็ก: โดยเนนไปท่ีครอบครัว SA ท่ีมีเด็กจํานวนครอบครัวท่ียากจนขนาดของประชากรท่ียากจนแ

ละอัตราความยากจนกอนและหลังการแทรกแซงนโยบายในป 2014 มีดังน้ี 

 กอนมีการแทรกแซงนโยบาย: 2,200 ครอบครัว11,600 คนและ 48.1% 

 หลังมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ): 1,500 ครอบครัว7,400 คนและ 30.8% 

 หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ + ไมมีเงินดําเนินการ): 1,400 ครอบครัว6,600 คนและ 2

7.6%และ 

 หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ + เงินรูปแบบเดียวกัน): 900 ครอบครัว4,100 คนและ 17.2

% 

 หลังจากมีการแทรกแซงนโยบาย(เงินดําเนินการ) ชาวปากีสถานคิดเปนประมาณ 70% (5,100 คน) ของประชาก

รท่ียากจนและมีอัตราความยากจนเปน44.8% ซ่ึงเปนอัตราที่สูงท่ีสุดของทุกกลุม SA 
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ES.27 ขอสังเกตท่ี2: SAs สวนใหญเปนหนุมสาวท่ีมีขนาดครอบครัวท่ีมีขนาดใหญในแงของประชากรศาสตร: 

 EMS ท้ังหมด:ในป 2011 ประชากร Ems และ SAs ท้ังหมดมีเด็กเปนสวนประกอบ30% สูงกวา 16.0% ของ

ประชากรท้ังหมดมาก ในขณะท่ีมีผูสูงอายุเพียงเล็กนอย รายละเอียดทางประชากรศาสตรดังกลาวแสดงถึงความจํา

เปนสําหรับการสนับสนุนนโยบายในดานการศึกษาและการจางงาน

 ครอบครัวSAท่ีมีเด็ก:ขนาดเฉล่ียของครอบครัวSAท่ีมีเด็กคือ4.8 คนในป 2014 กวาครึ่งหน่ึง (51.9%) ของครอ

บครัวเหลาน้ีเปนครอบครัวขนาดใหญท่ีมีสมาชิก 5 คนหรือมากกวาในขณะท่ีสัดสวนท่ีสอดคลองกันของครอบครัว

โดยรวมท่ีมีเด็กในฮองกงมีเพียงประมาณหน่ึงในหาเทาน้ัน (19.1%) ในบรรดาครอบครัว SA ท่ีมีเด็ก ครอบครัวชา

วปากีสถานมีสวนแบงใหญท่ีสุดของครอบครัวขนาดใหญมีมากกวา 80% (81.8%) ท่ีมีสมาชิก 5 คนหรือมากกว

า

ES.28 ขอสังเกตท่ี 3: การจางงานยังคงเปนเสนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะออกจากความยากจน แตอัตราสวนการพ่ึงพาสูงทําใหเ

ปนเรื่องยากมากข้ึนสําหรับครอบครัวท่ีทํางานท่ีจะพนจากความยากจน: 

 การจางงานสามารถลดความเส่ียงความยากจนได:Ems ท่ีอาจจะมีความเส่ียงตอความยากจนลดลงหากพวกเ

ขารับจางงานหรือทํางานท่ีมีทักษะมากข้ึน จะเห็นวาการเติบโตทางเศรษฐกิจการสรางงานและเพ่ิมทักษะเปนปจจัย

พ้ืนฐานท่ีสําคัญในการลดความยากจนท่ีแหลงของมัน

 ครอบครัวSA มีความเสี่ยงตอความยากจนท่ีสูงข้ึน: แมวาโดยท่ัวไปจะพ่ึงพาตนเอง แตครอบครัวSA ก็ยังคง

อยูภายใตความเส่ียงตอความยากจนท่ีสูงข้ึนเพราะบอยครั้งท่ีพวกเขาตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากสมาชิกในครอ

บครัวท่ีมีจํากัด ขอจํากัดท่ีจบการศึกษาท่ีระดับต่ํากวา ทําใหสมาชิกท่ีทํางานสวนใหญตองทํางานท่ีใชทักษะท่ีต่ํากว

า ซ่ึงสงผลแกรายไดการจางงานท่ีจํากัดและรายไดของครัวเรือน ดวย LFPR ท่ีต่ําแตสัดสวนของผูทํางานพารทไทม

ท่ีสูง การมีสวนรวมของผูหญิงในแงของการทํางานเพ่ือรายไดของครัวเรือนจึงไมมากพอ นอกจากน้ีไดมีการเฝาดูคูท่ี

มีLFPR ต่ําควบคูกับอัตราการวางงานท่ีสูงข้ึนในกลุมชาวปากีสถาน

ES.29 ขอสังเกตท่ี 4: ในขณะท่ีอัตราความยากจนของ SAs ลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือมีการแทรกแซงนโยบายของรัฐ

บาล ยังคงเปนเรื่องยากสําหรับครอบครัวSA ขนาดใหญบางครอบครัวท่ีจะพนจากความยากจน: 

 นโยบายเงินดําเนินการโดยท่ัวไปท่ีเปนประโยชน:โดยทั่วไปแลว SAs ท่ียากจนไดรับประโยชนจากนโยบายเงิ

นดําเนินการ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลประโยชนCSSA และการศึกษาในขณะท่ีชนกลุมนอยบางกลุม (เชนปากีสถาน)

ไดรับประโยชนจากPRH มากกวา
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 ทํางานแตยังจนเปนเรื่องธรรมดา: หลังจากการแทรกแซงนโยบาย62.4% ของครอบครัวSAท่ียากจนท่ีมีเด็กเปน

ครอบครัวทํางาน คิดเปนอัตราความยากจน 22.3% สูงกวา 12.4% ของครอบครัวท่ีทํางานท่ีมีเด็กโดยรวมในฮอง

กง ในบรรดาครอบครัวเหลาน้ี 17.7% ไดรับ CSSA 

 

ES.30 ขอสังเกตท่ี 5: SAs ไดจบการศึกษานอยนอยและความสามารถทางภาษาเปนอุปสรรคใหญของพวกเขาสําหรับ

เขารวมกับชุมชนทองถ่ิน: 

 ความสามารถในการอานและการเขียนภาษาจีนตํ่ากวา: ท้ังเด็กและผูใหญ SA มีความเช่ียวชาญในการอานแ

ละการเขียนภาษาจีนนอย การใชภาษาจีนนับเปนความทาทายท่ีสําคัญตอพวกเขาในการศึกษาหรือท่ีทํางาน 

 ผูปกครองท่ีมีการศึกษานอย:การจบการศึกษานอยและมีความรูภาษาจีนท่ีออนในกลุมผูใหญ SA อาจกอใหเกิ

ดอุปสรรคในการทําความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาของบุตรหลานได (เชนการขอขอมูลเก่ียวกับการศึกษาในประเทศ

หรือการส่ือสารกับโรงเรียน) เชนเดียวกันกับการเขาถึงขอมูล (เชนขอมูลเก่ียวกับการบริการชวยเหลือ)  

 อัตราท่ีตํ่าของการจบการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา: มันเปนเรื่องธรรมดาสําหรับเยาวชน SA บางคนท่ีจะจ

บการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา การมีสวนรวมในตลาดแรงงานของพวกเขาตั้งแตอายุยังนอยเองก็เรียกความส

นใจเชนเดียวกัน 

 

ES.31 ขอสังเกตท่ี6: ระดับของการมีสวนรวมกับชุมชนและการใชบริการความชวยเหลือหรือความชวยเหลือทางการเงิ

นในหมู SAsคอนขางตํ่าอาจจะเปนเพราะอุปสรรคทางภาษา: 

 การมีสวนรวมกับชุมชน: อัตราการลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งในระดับต่ําเปนตัวบงช้ีถึงการมีสวนรวมกับชุมชนท่ี

จํากัดของพวกเขา 

 บริการชวยเหลือ:เม่ือถูกถามเก่ียวกับการใชบริการชวยเหลือบางอยางท่ีทําเพ่ือEMS ชาว SAs หลายคนระบุวา

พวกเขาไมทราบถึงบริการดังกลาว นอกจากน้ีพวกเขาบอกวาปญหาหลักในสวนของการใชบริการสาธารณะคืออุป

สรรคทางดานภาษา 

 ความชวยเหลือทางการเงิน:สัดสวนของ SAs ยากจนท่ีทํางานซ่ึงไดรับประโยชนจากแผนเงินชวยเหลือดานการเ

ดินทางไปทํางาน (Work Incentive Transport Subsidy-WITS) คอนขางต่ํา ในบรรดาครอบครัวท่ีตรงตามตอข

อจํากัดรายได มีประมาณ 6% ของคนท่ีงานท่ียากจนท่ีขอเงินชวยเหลือน้ี ดังน้ันโปรโมช่ัน ของนโยบายและบริการ

ชวยเหลืออื่นๆ ควรกําหนดเปาหมายไปท่ี SAs เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการแทรกแซงนโยบาย 
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ผลกระทบของนโยบาย 

ES.32 รัฐบาลใหความสําคัญอยางย่ิงในการบรรเทาความยากจนโดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีการตอบสนองความตองการของผูดอยโอก

าสท่ีดีข้ึน รวมถึง Ems ดวยเพ่ือชวยใหพวกเขาปรับตัวเขากับชีวิตในฮองกงรัฐบาลจะแนะนํามาตรการการชวยเหลือท่ีกําหน

ดท่ีเหมาะกับความตองการของ Ems ผานท่ีทําการและหนวยงานตางๆ ตอไป 

 

ES.33 การชวยเหลือดานการจางงานและการฝกอบรม:ความเส่ียงเรื่องความยากจนมีความเช่ือมโยงกับการจางงานอยางใกล

ชิด ในขณะท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจการสรางงานและการพัฒนาทักษะนําไปสูการบรรเทาความยากจนท่ีตนกําเนิดกระทร

วงแรงงาน (LD) คณะกรรมการการอบรมเพ่ือการจางงานและสภาการฝกอบรมอาชีวศึกษาจะยังคงใหบริการเพ่ือชวยเหลือ

การจางงานของ EMS และใหการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับงานอยางเหมาะสมเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของทักษะและการเติ

บโตของรายได 

 

ES.34 การชวยเหลือดานการศึกษา: การศึกษาเปนส่ิงสําคัญในการบรรเทาความยากจนจากประชากรEM ท่ีอายุยังนอย ควรให

ความชวยเหลือคนรุนใหมของฮองกงมากข้ึนเพ่ือยกระดับคุณภาพของแรงงานในอนาคตโดยรวมของเรา ความสามารถในกา

รใชภาษาจีนเปนกุญแจสําคัญสําหรับ Ems ในการเขารวมกับชุมชนและเขาเรียนหลักสูตรหลังระดับมัธยมศึกษา EDBจะยัง

คงใหความชวยเหลือนักเรียนและผูปกครองท่ีไมไดพูดภาษาจีนตอไป 

 

ES.35 บริการสวัสดิการ: ตราบเทาท่ีบริการสวัสดิการยังเปนเรื่องท่ีกังวลอยู ผูพักอาศัยในฮองกงท้ังหมดท่ีมีความตองการ โดยไม

คํานึงถึงสัญชาติหรือเช้ือชาติ สามารถใชสิทธิ์ไดอยางเต็มท่ีในการเขาถึงบริการสวัสดิการสังคมอยางเทาเทียมกันตราบเทาท่ี

พวกเขามีสิทธิ์และมีคุณสมบัติตามขอกําหนด สํานักงานแรงงานและสวัสดิการจะยังคงใหความชวยเหลือ EMS ในการเขา

รวมกับชุมชนทองถ่ินผานบริการตาง ๆ รวมถึง บริการสวัสดิการสําหรับครอบครัวและเด็กบริการสําหรับคนหนุมสาวบริการท

างสังคมดานการแพทย แผนประกันสังคมตางๆ เปนตน เพ่ือชวยบรรเทาปญหาการปรับตัวของพวกเขาและเสริมสรางการ

ทํางานของสังคมของพวกเขาและความสามารถในการพ่ึงตัวเอง 

 

ES.36 ในทํานองเดียวกันกรมสวัสดิการสังคม LD และสํานักเงินชวยเหลือครอบครัวทํางานจะยังคงเพ่ิมโปรโมช่ันของแผนท่ีมีอยู 

(รวมท้ังแผนWITS ) และแผนเงินชวยเหลือครอบครัวทํางานรายไดนอยท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงจะเปดตัวในเดือนพฤษภาคม 2016 เ

พ่ือให Ems ตระหนักและความเขาใจแผนดังกลาว ดวยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหบริการท่ีดีข้ึนแกผูท่ีตองการ 
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ES.37 การมีสวนรวมและเขารวมกับชุมชน:การตองตั้งถ่ินฐานในฮองกง Ems หลายคนก็เกิดและเติบโตในประเทศ พวกเขาไดก

ลายเปนสมาชิกของสังคมของเรา ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับพวกเขาคือการรวมเขากับชุมชนและอยูอาศัยและทํางานดวยควา

มสบายใจ  รัฐบาลจะยังคงทํางานรวมกันเพ่ือสงเสริมใหเกิดชุมชนในกลุมEMsและใหการสนับสนุนพวกเขาในขณะท่ีชวยเห

ลือพวกเขาในการใชบริการสาธารณะ เปาหมายประชาสัมพันธท่ี EMs(โดยเฉพาะอยางย่ิง SAs) จะกาวข้ึนมาโดยสํานักกิจ

การภายในสําหรับการดําเนินการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพและนโยบาลสนับสนุนท่ีมีผลสําเร็จ 

ES.38 การตรวจสอบอยางตอเน่ือง: รัฐบาลตองตรวจสอบสถานการณความยากจนของพวกเขาเปนประจําผานการสํารวจเชน

สํามะโนครัว/ โดยการสํารวจสํามะโนครัว ประชากรจากการสํารวจสํามะโนครัวจะถูกดําเนินการโดย C&SD ในชวงกลางป

2016  พรอมกับผลการวิจัยท่ีจะถูกปลอยในป 2017 ขอมูลท่ีจะใหขอมูลทางสถิติลาสุดเพ่ือการติดตามสถานการณความ

ยากจนของ EMs(โดยเฉพาะอยางย่ิง SAs) 




