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If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and 

the Thai version of this Executive Summary, the English version shall prevail. 

            หากมีความไม่สอดคล้องกนัหรือมีความคลุมเครือระหว่างฉบบัภาษาองักฤษกบัฉบบัภาษาไทยของข้อมูลสรุปนี ้ให้ใช้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 
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ข้อมูลสรุป 

 

ES.1 เน่ืองจากเรามีฐานะเป็นเมืองโลกแห่งเอเชีย ผูค้นท่ีมีเช้ือสายต่าง ๆ ต่างสนใจในการท างานหรือตั้งถ่ิน
ฐานในฮ่องกง บา้งอาจเผชิญกบัความทา้ทายในการปรับตวัและเขา้ไปในชุมชน และถูกมองว่า
เป็นผูด้อ้ยโอกาสและตอ้งการความช่วยเหลือมากข้ึน รัฐบาลและคณะกรรมาธิการความยากจน 
(CoP) ให้ความส าคญักบัความเป็นอยู่ท่ีดีของผูด้้อยโอกาสเช่นชนกลุ่มน้อย (EMs) ได้มีการน า
มาตรการต่างๆมาช่วย EMs ในการปรับตวัให้เขา้กบัชีวิตในฮ่องกง สามารถพึ่งตนเองได ้และกา้ว
ข้ึนไปตามบนัไดสังคม งานเหล่าน้ีสอดคล้องกบัเป้าหมายของการป้องกันและบรรเทาความ
ยากจน 

 

ES.2 รัฐบาลไดเ้ผยแพร่รายงานสถานการณ์ความยากจนในฮ่องกงเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยในปี ค.ศ. 2014 เม่ือ
ตอนส้ินปี ค.ศ. 2015 ซ่ึงไดว้ิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์ความยากจนของ EMs จาก
การส ารวจส ามะโนประชากรในปี ค.ศ. 2016 โดยแผนกส ามะโนประชากรและสถิติ (C&SD) และ
ข้ึนอยู่กบับรรทดัฐานความยากจนและกรอบการวิเคราะห์ รายงานฉบบัน้ีได้จดัท าสถิติความ
ยากจนท่ีส าคญัของ EMs เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ความยากจนของพวกเขาไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

ภาพรวมของชนกลุ่มน้อยในฮ่องกงในปี ค.ศ. 2016 
 

ES.3 ในปี ค. ศ. 2016 ผูท่ี้มีเช้ือชาติจีนเป็นประชากรส่วนใหญ่ในฮ่องกงi (91.9%) ในขณะท่ี EMsii (รวมถึง
แม่บา้นชาวต่างชาติ (FDHs)) เป็นเพียงส่วนท่ีเหลือ 8.1% หรือ 575 400 คน ในจ านวนกลุ่ม EMs 
เหล่าน้ี จ  านวนมากกว่าคร่ึงเป็น FDHs (55.7% หรือ 320 700 คน) ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากประเทศ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 

 

ES.4 หลงัจากไม่รวม  FDHsiii ประชากร EM อยู่ท่ี 254 700 คน ในปี 2016 คิดเป็น 3.8% ของประชากร
ทั้งหมด (ไม่รวม FDHs) ในฮ่องกง จ านวนชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซ่ึงเคยเป็นกลุ่ม EMs 

ส่วนใหญ่ ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ในทางตรงกนัขา้มชาวเอเชียใต ้(SAs)iv เป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดโดย
มีประชากร 78,000 คนหรือ 30.6% ของประชากร EM ตามด้วยกลุ่มประชากรผสม (Mixed 
population) (58,500 คนหรือ 23.0%) และคนผวิขาว (55 900 คน หรือ 21.9%) ประชากร EM  

 
 

 

 

i ถา้ไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ประชากรทั้งหมดในฮ่องกงในการวเิคราะห์ของรายงานฉบบัน้ีหมายถึงประชากรโดยรวมในประเทศ 

ii ในการส ารวจทางสถิติ เช้ือชาติของผูต้อบแบบส ารวจจะถูกก าหนดดว้ยตวัตนของตนเอง การจ าแนกประเภทเช้ือชาติจะพิจารณาจากการอา้งอิงถึงแนวคิดต่างๆ เช่น
วฒันธรรม สัญชาติ สีผวิและภาษา  เน่ืองจากฮ่องกงเป็นชุมชนชาวจีนส่วนใหญ่ "EMs" หมายถึงผูท่ี้ไม่ใช่ชาวจีน 

iii ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน FDHs จะถูกแยกออกจากสถิติในรายงานฉบบัน้ี 

iv ตามการจ าแนกประเภทของดินแดนท่ีน ามาใช้โดยคณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ ประเทศต่างๆใน SA รวมถึงอินเดีย ปากีสถาน เนปาล บงัคลาเทศ ศรีลงักา 
อฟักานิสถาน ภูฏาน อิหร่านและมลัดีฟส์ เน่ืองจากขอ้ จ ากดั ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายงานน้ีจึงรวมรายละเอียดของชนกลุ่มนอ้ย ห้ากลุ่มแรกเท่านั้น 



รายงานสถานการณ์ความยากจนของชนกลุ่มน้อยในฮ่องกงปี 2016 
ข้อมูลสรุป 

ii 

 

 

อาศยัอยูใ่นครัวเรือน EM จ านวน 123 300 รายv 4.9% ของครัวเรือนในประเทศทั้งหมด 

ES.5 ประชากรในกลุ่ม EM ยงัคงขยายตวัอยา่งรวดเร็วในช่วง 5 ปีระหวา่งปี 2011 และ 2016 โดยมีอตัราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปีท่ี 5.8% ซ่ึงเร็วกว่า 0.5% ของอตัราการเติบโตของประชากรทั้งหมดในฮ่องกง
มาก ในบรรดากลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีส าคัญ SAs (เช่นอินเดียนแดงและเนปาล) มีการเติบโตของ

ประชากรท่ีแข็งแกร่งและอัตราการเติบโตของประชากร Mixedvi ยงัสามารถมองเห็นได้ 
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ท่ีมีขนาดประชากรค่อนขา้งเล็กก็มีอตัราการเติบโตท่ีน่าท่ึงดว้ย ผลมา
จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วเช่น ส่วนแบ่งของ EMS ของประชากรทั้งหมดเพิ่มข้ึนจาก 2.9% ในปี 
2011 เพื่อเป็น 3.8% ในปี 2016 

 

ES.6 EMs หลายรายไดต้ั้งรกรากท่ีฮ่องกงและบางคนก็เกิดและเติบโตข้ึนภายในประเทศ พวกเขากลายเป็น
สมาชิกของสังคมของเรา กลุ่ม EMs มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์และทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ ความแตกต่างน้ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้น
ความยากจนของแต่ละกลุ่ม 

 

ES.7 ในแง่ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์และสังคม สถิติในปี 2016 แสดงใหเ้ห็นวา่ EMs มีประชากรวยั
หนุ่มสาวท่ีค่อนขา้งตรงกนัขา้มกบัประชากรสูงอายุโดยรวมในฮ่องกง ส่ิงน้ีสังเกตเห็นไดม้ากใน
กรณีของ SAs นอกจากน้ี คนไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในช่วงไม่ก่ีปี
ท่ีผา่นมาส่วนแบ่งของผูสู้งอายุ (บุคคลท่ีมีอาย ุ65 ปีหรือมากกวา่) ส าหรับคนไทยและอินโดนีเซีย

เพิ่มข้ึนอยา่งมาก เน่ืองจากคอบครัว vii ของ SA ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีเด็ก (บุคคล
ท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปีหรือมากกว่า) จ  านวนมากอาศยัอยู่ในครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉล่ียของ
ครอบครัว SA มีจ านวน 3.0 คน ขนาดใหญ่กวา่ครัวเรือน EM ทั้งหมดและครัวเรือนโดยรวม (ทั้ง
สองมีสมาชิกเฉล่ีย 2.7 คน) และขนาดครัวเรือนท่ีใหญ่กว่าในหมู่ชาวปากีสถานและเนปาล(3.9 
และ 3.2 คนตามล าดบั) 

 

ES.8 ในดา้นการศึกษาพบว่า EMs มีความแตกต่างกนัไป คนผิวขาว คนญ่ีปุ่น คนเกาหลีและคนอินเดียมี
แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการศึกษามากกวา่ ในขณะท่ีคนปากีสถาน เนปาล ไทยและอินโดนีเซียไดรั้บ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนค่อนขา้งต ่า นอกจากน้ีอตัราการเขา้เรียนviii ของ
นกัเรียนอายรุะหวา่ง  

 
 

 

v ครัวเรือน EM หมายถึงครัวเรือนท่ีมีสมาชิก EM อยา่งนอ้ยหน่ึงคน ไม่ใช่สมาชิกในครัวเรือนทุกคนท่ีจ าเป็นตอ้งเป็น EMs 
vi กลุ่ม "ผสม" แบ่งออกเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีแยกจากกนัในการส ารวจ การออกแบบแบบสอบถามส าหรับการส ารวจส ามะโนประชากรส าหรับปี 2016 ไดรั้บการปรับปรุง

เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือชาติต่างๆไดง่้ายข้ึน เช่น ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติของกลุ่มผสมในปี 2016  กบัปี
ก่อนหนา้ 

vii การวเิคราะห์กลุ่มชาติพนัธุ์แต่ละกลุ่มจะด าเนินการโดยอาศยัครัวเรือนท่ีมีเช้ือชาติเดียวเพื่อให้ง่ายและเนน้ดา้นการวเิคราะห์มากข้ึน 
viii อตัราการเขา้เรียนในโรงเรียนหมายถึงร้อยละของประชากรท่ีเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาแบบเตม็เวลาภายในกลุ่มอายท่ีุเก่ียวขอ้ง

ii 
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3 

 

 

 

19-24 ปี ยงัต ่ากว่าค่าเฉล่ียของเขตแดน แมว้่าจะมีการพฒันาในกลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มระหวา่งปี 
2011 ถึง 2016 อยา่งไรก็ตามอตัราการเขา้เรียนของเยาวชนเนปาลก็อยูท่ี่ 13.8% เท่านั้น สะทอ้นให้
เห็นถึงสถานการณ์ความต้องการท่ียงัน้อยในหมู่เยาวชนในแง่ของความส าเร็จในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 

 

ES.9 ในท านองเดียวกนั รูปแบบท่ีโดดเด่นไดรั้บการสังเกตในลกัษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่ม EM ขอ้สังเกตท่ี
ส าคญัเก่ียวกบัสถิติปี 2016 มีดงัต่อไปน้ี: 

 

(i) ระดับการมีส่วนร่วมในการท างานของแรงงานต่างกัน: อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน 
(LFPRs) EMs ชายโดยทัว่ไปสูงกวา่ค่าเฉล่ียของเพศชายโดยรวม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่ม
ประชากรท่ีอายุค่อนขา้งสูงข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนของสตรีชาวปากีสถานท่ีมีส่วนร่วมใน
ตลาดแรงงานยงัคงต ่าอยูแ่มว้า่จะมีการเร่งข้ึนมาในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาก็ตาม ในทางกลบักนั
โดยการไม่ค  านึงถึงเพศ ชาวเนปาลมี LFPRs สูงข้ึนและชาวเนปาลวยัหนุ่มสาว หลายคน
ลาออกจากโรงเรียนเร็วข้ึนและท างาน เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในระหวา่งปี 2011 และ 2016 หลาย
กลุ่มชาติพนัธ์ุมีค่า LFPRs สูงกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของชาวปากีสถาน 

 

(ii) การกระจายตัวของอาชีพสะท้อนความส าเร็จทางการศึกษา:  คนขาว คนญ่ีปุ่น เกาหลีและ

อินเดียท่ีมีการศึกษาสูงส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีมีทกัษะสูงข้ึนix ในทางตรงกนัขา้ม SAs อ่ืน
และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้วนใหญ่มีส่วนร่วมในงานต าแหน่งระดบัรากหญา้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสัดส่วนของแรงงานระดบัง่ายในหมู่ชาวปากีสถาน เนปาล ไทยและอินโดนีเซีย
ทั้งหมดเกินกวา่ 30% 

 

(iii) รายได้จากการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนที่โดดเด่นแตกต่างกัน: คนผิว ชาวญ่ีปุ่น 
เกาหลีและอินเดียมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานพร้อมรายไดท่ี้สูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวไดว้า่ 
ชาวปากีสถาน เนปาล ไทยและอินโดนีเซียมีหาเงินได้น้อยกว่า ส่วนรายได้ของครัวเรือน 
รายไดค้รัวเรือนของครอบครัวปากีสถาน เนปาล ไทยและอินโดนีเซียไดต้  ่ากวา่ ส่วนรายได้
ของครัวเรือนก็ลดลงเช่นกนัส าหรับครอบครัวปากีสถาน เนปาล ไทยและอินโดนีเซีย การ
ส ารวจสาเหตุหลกั ๆ แสดงให้เห็นวา่นอกเหนือจากรายไดก้ารจา้งงานท่ีค่อนขา้งน่าเบ่ือของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ี ส่วนแบ่งรายไดท่ี้ลดลงของครัวเรือนทางเศรษฐกิจ (เช่นครัวเรือนไทย
และอินโดนีเซีย) เป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ 

 
 
 

 
 

 

ix แรงงานท่ีมีทกัษะสูง ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ช่ียวชาญสมทบ 
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ES.10 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การเติบโตของตลาดแรงงานในช่วงท่ีเศรษฐกิจขยายตวัในระดบัปานกลางในช่วงปี 
2011 และ 2016 รวมทั้งการเติบโตของประชากรและ LFPRs ของ EM ท่ีสูงข้ึน จ านวนคนท่ีถูก

จา้งงานและส่วนแบ่งของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนท่ีท างานx ในกลุ่มชาติพนัธ์ุใหญ่ ๆ 
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัโดยทัว่ไป นอกจากน้ีรายไดจ้ากการจา้งงานเฉล่ียของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ
เพิ่มข้ึนระหว่างปี 2011 และ 2016 แมว้่าจะมีการเติบโตน้อยกว่าตวัเลขโดยรวม อย่างไรก็ตาม
ประชากร EM เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเคล่ือนไหวสูงซ่ึงอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบทางดา้นแรงงาน การเปล่ียนแปลงการกระจายรายไดก้ารจา้งงานระหว่างกลุ่มชาติ
พนัธ์ุข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการกระจายแรงงานและการเพิ่มจ านวน
แรงงานท่ีมีประสบการณ์นอ้ยซ่ึงเป็นผูท่ี้เขา้มาใหม่หรือผูอ้พยพใหม่ 

 

ES.11 โดยสรุปแลว้ในหมู่ EMs ในฮ่องกงพบวา่มีครอบครัวท่ีอยูท่่ามกลางระดบัรากหญา้ใน SAs และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้ากกวา่ SAs มีลกัษณะเฉพาะโดยมีจ านวนประชากรมากกวา่ มีการเติบโตของ
ประชากรท่ีรวดเร็ว มีครอบครัวขนาดใหญ่ และอตัราส่วนของเด็กท่ีตอ้งการการพึ่งพาสูงกว่า ท่ี
แสดงออกมาของกลุ่ม EM ในระดบัรากหญา้ 

 

สถานการณ์ความยากจนของชนกลุ่มน้อยในปี 2016 
 

ES.12 จากการใชเ้กณฑค์วามยากจน กรอบการวิเคราะห์ของขอ้มูลของประชากรปี 2016  โดยการส ารวจส า
มะโนประชากรเพื่อปรับปรุงตวัเลขความยากจนท่ีส าคญัของ EMs พบวา่ในปี 2016 ก่อนนโยบาย
การแทรกแซง มีครัวเรือน EM ยากจนจ านวน 22 400 รายและ EMs ยากจน 49 400 รายโดยมีอตัรา

ความยากจนxi อยูท่ี่ 19.4% ตวัเลขท่ีสอดคลอ้งกนัหลงันโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) 
มีค่าต ่ากวา่ท่ี 19 500 ครัวเรือน 700 คนและ 17.6% ตามล าดบั) 

 

ES.13 การเปรียบเทียบตวัเลขความยากจนในปี 2011  และ 2016 แสดงให้เห็นว่าอตัราความยากจน EM 
เพิ่มข้ึนก่อนและหลงันโยบายแทรกแซง: อตัราความยากจนก่อนการแทรกแซงเพิ่มข้ึนจาก 15.8% 
ถึง 19.4% ในขณะท่ีอตัราความยากจนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการแทรกแซง(เงินสดหมุนเวียน)ข้ึนจาก 
13.9% เป็น 17.6% การเพิ่มข้ึนของอตัราความยากจนและการเติบโตของประชากรในกลุ่ม EM 
โดยรวมท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและจ านวนครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึน ขนาดของประชากรท่ียากจนใน EM 
และจ านวนครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนก็เพิ่มสูงข้ึนทั้งก่อนและหลงันโยบายแทรกแซงในช่วงน้ี 

 
 

 
 

 

 

x ครัวเรือนท่ีท างานหมายถึงครัวเรือนในประเทศท่ีมีสมาชิกท่ีท างานอยา่งน้อยหน่ึงคนยกเวน้ FDHs ไม่ใช่สมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีท างานทุกคนท่ีจะไดรั้บการจา้ง
งาน 

xi เปอร์เซ็นตข์อง EMs ท่ียากจนในจ านวน EMs ทั้งหมด 
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ES.14 การวเิคราะห์สถานการณ์ความยากจนก่อนการแทรกแซงของ EMs โดยกลุ่มชาติพนัธ์ุแสดงใหเ้ห็นวา่

ท่ามกลาง EM 49 400 รายท่ียากจนก่อนนโยบายการแทรกแซงในปี 2016 SAs คิดเป็น 40.6% 
ในขณะท่ีชาวปากีสถานมีสัดส่วนประมาณหน่ึงในหา้ (20.2%) 

 

ES.15 อตัราความยากจนก่อนการแทรกแซงของ SAs ค่อนขา้งสูงท่ี 25.7% ในหมู่ SAs ชาวปากีสถานไดถู้ก
ระบุอัตราความยากจนท่ีสูงถึง 56.5% นอกจากน้ีอัตราความยากจนของคนไทยและชาว
อินโดนีเซียท่ีมีขนาดประชากรต ่ากวา่ก็มีสูงข้ึนเช่นกนัท่ี 26.5% และ 35.4% ตามล าดบั ขณะท่ีคน
ฟิลิปปินส์และประชากรผสมอยูท่ี่ 19.2% และ 21.8% ตามล าดบั ในขณะท่ีอตัราความยากจนของ
คนญ่ีปุ่นและเกาหลีและคนผวิขาว ฯลฯ ไม่สูง 

 

ES.16 การตรวจสอบรูปแบบความยากจนในกลุ่ม EM หลกัในปี 2016 ดา้นหน่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่การ
จา้งงานมีประสิทธิผลในการลดความเส่ียงดา้นความยากจน: กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีสัดส่วนประชากรท่ี
อาศยัอยู่ในครัวเรือนท่ีท างานท่ีสูงกว่ามีอตัราความยากจนลดลงอย่างชดัเจน นอกเหนือจากนั้น 
อตัราส่วนการพึ่งพิงสูงจะเพิ่มความเส่ียงดา้นความยากจน ยิ่งอตัราส่วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนสูงเท่าไรก็จะเป็นภาระครอบครัวและอตัราความยากจนจะสูงข้ึน ผลการวิจยัยืนยนั
ถึงรายงานสถานการณ์ความยากจนในฮ่องกง 

 

ES.17 นอกจากน้ี การวิเคราะห์เพิ่มเติมเก่ียวกับลักษณะเด่นของ EMs ท่ียากจน (ก่อนนโยบายการ
แทรกแซง) ในปี 2016 ไดแ้สดงให้เห็นว่าประชากรในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ียากจน (ยกเวน้ชาวญ่ีปุ่น 
ชาวเกาหลีและคนผิวขาว) ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในครัวเรือนท่ีท างาน ในขณะท่ีกลุ่ม SA ส่วนใหญ่
อาศยัอยูใ่นครัวเรือนขนาดใหญ่ ทั้งสองแบบต่างกนัมากจากสถานการณ์ความยากจนโดยรวมของ
ฮ่องกง โดยเฉพาะ: 

 

(i) ความยากจนในการท างานเป็นเร่ืองปกติ: 64.7% ของ EMs ท่ียากจนอาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ี
ท างาน มากกวา่ 50.3% ของประชากรท่ียากจนโดยรวมในฮ่องกง เป็นท่ีสังเกตไดม้ากในกรณี
ของ SAs ซ่ึงประมาณ 80% ของชาวปากีสถานและเนปาลท่ียากจนอาศยัอยู่ในครอบครัวท่ี
ท างาน และ 

 

(ii) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรือนขนาดใหญ่: กว่าคร่ึง (50.5%) ของ EMs ท่ียากจนอาศยัอยูใ่น
ครัวเรือนขนาด 4 คนหรือมากกวา่ (สัดส่วนท่ีสอดคลอ้งกนัส าหรับประชากรยากจนโดยรวม
ในฮ่องกงเป็น 34.4% เท่านั้น) ซ่ึงส่วนใหญ่สังเกตท่ามกลาง SAs  เกือบ 70% ของ SAs ท่ี
ยากจนอาศยัอยูใ่นครัวเรือน 4 คนหรือมากกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับชาวปากีสถานท่ีมี
สัดส่วนท่ีสูงมากถึง 85.9% 
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ES.18 เม่ือเทียบกบัปี 2011 อตัราความยากจนของทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุโดยรวมเพิ่มข้ึนในปี 2016 ยกเวน้ชาว

ปากีสถานท่ีมีอตัราความยากจนลดลงจากระดับสูง 59.2% เป็น 56.5% เป็นผลให้อตัราความ
ยากจนของ SA ลดลงจาก 26.4% เป็น 25.7% ในขณะท่ีอตัราความยากจนของชาวอินโดนีเซีย
เพิ่มข้ึนมากจาก 27.8% เป็น 35.4% 

 

ES.19 เห็นไดช้ดัจากการวิเคราะห์วา่การเปล่ียนขนาดของก่อนการแทรกแซงประชากรท่ียากจนในกลุ่มชาติ
พนัธ์ุหลกันั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มของประชากรยากจนในครัวเรือนท่ีท างาน ยกเวน้ชาวญ่ีปุ่น 
เกาหลีและคนผิวขาว ในทางตรงกนัขา้ม การลดลงของจ านวนประชากรท่ียากจน (จ านวน 600 
คน) ของชาวปากีสถานส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของประชากรท่ียากจนในครัวเรือนท่ีไม่
ท างานในปี 2011และ 2016 

 

ES.20 การตรวจสอบสาเหตุของความยากจนในการท างานของ EM แสดงให้เห็นว่าความยากจนในการ
ท างานอาจเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการจา้งงานท่ีขาดความชดัเจน อนัเน่ืองมาจากระดบัการศึกษา
ท่ีต ่าและระดบัทกัษะของคนท างานท่ียากจนในปี 2016 และระยะเวลาท่ีพ  านกัในฮ่องกงท่ีสั้ นลง
ของคนท างานท่ียากจนในบางกลุ่มชาติพนัธ์ุ (เช่นชาวอินเดีย) อาจเป็นปัจจยัหน่ึง สัดส่วนของ
คนท างานแบบพาร์ทไทม/์ท างานไม่เต็มวนัท่ีสูงข้ึนในหมู่คนงานชาวเอเชียตะวนออกก็เป็นปัจจยั
หน่ึงด้วยเช่นกนัท่ีท าให้มีรายได้จากการท างานท่ีจ ากดัของพวกเขา ในทางตรงกนัขา้ม ในหมู่
ประชากรท่ียากจนของกลุ่มชาติพนัธ์ุบางประเทศเช่นปากีสถานและเนปาล อตัราการวา่งงานของ

พวกเขาxiiสูงกว่าประชากรยากจนโดยรวม น่ีเป็นการสะทอ้นให้เห็นทางออ้มว่าอตัราการเกิดท่ี
ค่อนขา้งสูงของกลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีลดลงต ่ากวา่เส้นความยากจนเน่ืองจากการวา่งงาน 

 

ES.21ในการวิเคราะห์สาเหตุของความยากจนในการท างาน ในแง่ของภาระทางการเงินของครัวเรือน 
นอกเหนือจากรายไดจ้ากการจา้งงานท่ีต ่าแลว้ คนท างานท่ียากจนในทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ตอ้ง
แบกรับภาระทางครอบครัวเพียงอยา่งเดียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับกลุ่ม SA ซ่ึงสถิติในปี 2016 
แสดงให้เห็นวา่มีสมาชิกท างานเพียง 1.2 คนเพื่อท่ีจะสามารถช่วยเหลือจ านวนคนในครัวเรือนได้
มากถึง 4.2 คนโดยเฉล่ียในครัวเรือนท างานท่ียากจน (ก่อนนโยบายการแทรกแซง) นัน่คือโดยเฉล่ีย
สมาชิกท่ีท างานแต่ละคนตอ้งให้การช่วยเหลือ 2.6 คนท่ีไม่ท างาน ในบรรดาครอบครัวเหล่าน้ีชาว
ปากีสถานอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด (สมาชิกท างานแต่ละคนตอ้งให้การสนบัสนุนสมาชิก
ครอบครัวเฉล่ีย 3.5 คน) 

 

 

 

 

 
 

 

xii ค่าประมาณของผูว้า่งงานจากส ามะโนประชากร / โดยส ามะโนประชากรมีแนวโนม้ท่ีจะมีความถูกตอ้งต ่าลง  ในกรณีท่ีไม่มีพื้นฐานท่ีถูกตอ้งในการวเิคราะห์
สถานการณ์การวา่งงานของ EMs สถิติการวา่งงานท่ีเก่ียวขอ้งมีไวเ้พื่อการอา้งอิงเท่านั้น 



รายงานสถานการณ์ความยากจนของชนกลุ่มน้อยในฮ่องกงปี 2016 
ข้อมูลสรุป 

 

 

 

 

ES.22 สรุปไดว้า่แมว้า่ EMs ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีท างาน แต่พวกเขามีภาระครอบครัวท่ีหนกัมาก 
อนัเป็นผลมาจากครอบครัวขนาดใหญ่จ านวนคนท่ีท างานมีจ ากดักบัรายไดก้ารจา้งงานท่ีต ่ากวา่ 
ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะออกมาจากความยากจนแมก้ระทัง่ส าหรับครัวเรือนท่ีพึ่งพาตนเองกบั
สมาชิกในครอบครัวท่ีท างาน ส่งผลใหมี้การท างานท่ียากจนแพร่หลายในกลุ่ม EMs 

 

ES.23 นอกจากน้ีในขณะท่ีความยากจนในการท างานเป็นลกัษณะความยากจนท่ีโดดเด่นของ EMs ขอ้มูลปี 
2016 ยงัแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งท่ีสูงข้ึนของผูสู้งอายุท่ียากจน (ก่อนนโยบายการแทรกแซง) ใน
ประชากรท่ียากจนของหลายกลุ่มชาติพันธ์ุ น่ีเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นได้มากในหมู่ชาวเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ เช่นคนไทยและอินโดนีเซีย เน่ืองจากโดยทัว่ไปในทางเศรษฐกิจผูสู้งอายุมี
แนวโนม้ท่ีจะไม่ไดท้  างาน ส่วนแบ่งท่ีสูงข้ึนของผูสู้งอายใุนกลุ่มชาติพนัธ์ุอาจสร้างแรงกดดนัมาก
ข้ึนเก่ียวกบัอตัราความยากจนของ 

 

ES.24 การวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนของ EMs หลังจากนโยบายการแทรกแซง สถิติปี 2016 แสดง
ใหเ้ห็นวา่หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวยีน) มีครัวเรือน EM 19 500 รายท่ียากจน 
และ EM ท่ียากจน 44 700 ราย ซ่ึงมีอัตราความยากจนเป็น 17.6% ผลประโยชน์จากเงินสด
หมุนเวียนของรัฐบาลได้ท าให้ 4 600 คนยากจนหลุดออกมาจากความยากจน ลดอตัราความ
ยากจนลง 1.8 เปอร์เซ็นตซ่ึ์งใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ในปี 2011 (การลดอตัราความยากจนเป็น 1.9 
เปอร์เซ็นต)์ ในขณะเดียวกนัความยากจนโดยเฉล่ียรายเดือนของครัวเรือนEM ท่ียากจนหลงัจากท่ี
มีนโยบายการแทรกแซงในปี 2016 เป็นเงินจ านวน $ 5100 ซ่ึงหมายถึงการลดลงของ $ 1100 
เก่ียวกบัช่องวา่งก่อนการแทรกแซงเม่ือเทียบกบั $ 1900 ในปี 2011 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นไดใ้นส่วน
ของ EMs ท่ีพึ่ งพาตนเองและสัดส่วนของ EM ท่ีลดลงข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ทางสังคมใน
ช่วงเวลาดงักล่าว 

 

ES.25 นอกเหนือจากนโยบายเงินสดหมุนเวยีน การจดัสรรเงินสดและสวสัดิการในรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้ง (บา้น
ให้เช่าสาธารณะ (PRH)) ยงัช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของ EM ท่ียากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินหมุนเวียน + เงินสด) ในปี 2016 อตัราความยากจนของ EMs 
เท่ากับ 16.1% และลดลงอีกร้อยละ 1.5เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกับตัวเลขท่ีเกิดข้ึนภายหลังการ
แทรกแซงเงินสดหมุนเวยีน นอกจากน้ีอตัราความยากจนของ EM หลงัจากนโยบายการแทรกแซง 
(เงินสดหมุนเวยีน + เงินสด) ในปี 2016 คือ 14.5% แสดงถึงตวัเลขท่ีลดลงอยา่งมาก 4.9เปอร์เซ็นต์
ก่อนการแทรกแซง (ลดอีก 3.1 เปอร์เซ็นต)์ 

 

ES.26 เช่นเดียวกบัสถานการณ์ก่อนนโยบายการแทรกแซง อตัราความยากจนของ SAs หลงันโยบายการ
แทรกแซงในปี 2016 สูงมาก (23.0%) ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ EM ในขณะท่ีประชากรท่ียากจนเป็น 

 
 

 
 

vii 
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จ านวนท่ีใหญ่ท่ีสุด (คิดเป็น 40.1% ของประชากร EM ท่ียากจน) นอกจากน้ีอตัราความยากจนของ
คนไทยและอินโดนีเซียยงัค่อนขา้งสูงท่ี 22.4% และ 33.2% ตามล าดบั ในขณะท่ีความเส่ียงดา้น
ความยากจนของชาวญ่ีปุ่น เกาหลีและคนผวิขาวก็ไม่ชดัเจน 

 

ES.27 EMs ส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จในการพึ่งตนเองผา่นการจา้งงานท่ีมีสัดส่วนท่ีต ่ากวา่ของพวกเขาท่ี
พึ่ งพาสวสัดิการสังคม สถิติของกรมสวสัดิการสังคม (SWD) เปิดเผยว่าจ านวนผู ้รับความ
ช่วยเหลือประกนัสังคมแบบครอบคลุม (CSSA) ของกลุ่มชาติพนัธ์ุหลกัลดลงระหวา่งปี 2011 ถึง 
2016 นอกจากน้ียงัไดป้ระเมินจากตวัเลขความยากจนก่อนการแทรกแซงของ EMs ในปี 2016 วา่
ส่วนแบ่งของประชากรท่ียากจนในหมู่กลุ่มชาติพนัธ์ุหลกัในการรับเงินช่วยเหลือครอบครัวท่ี
ท างาน (LIFA) (จะเปล่ียนช่ือเป็นโครงการเงินช่วยเหลือครอบครัวท่ีท างานในวนัท่ี 1 เมษายน 
2018) และส่วนแบ่งของกลุ่มผูสู้งอายุท่ียากจนในกลุ่มชาติพนัธ์ุหลกั กลุ่มท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือ
การเล้ียงชีพผูสู้งอาย ุ(OALA) / เงินช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ(OAA) โดยทัว่ไปต ่ากวา่ประชากรท่ียากจน
โดยรวม ส่วนแบ่งของผูท่ี้ไม่ไดรั้บเงินสวสัดิการหลกั (รวมถึง CSSA  Social Security Allowance 

(SSA)xiii  และ LIFA) โดยทัว่ไปสูงกวา่ระหวา่งจ านวนประชากรท่ียากจนในกลุ่มชาติพนัธ์ุหลกั
ระหว่างปี 2011 และ 2016 ท าให้การลดช่องว่างความยากจนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยนโยบาย
เงินสดหมุนเวยีนท่ีน ามาใช ้

 

ES.28 อย่างไรก็ตามกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความเส่ียงด้านความยากจนสูงข้ึนเช่นชาวปากีสถาน คนไทยและ
อินโดนีเซียยงัมีอตัราการลดลงของอตัราความยากจนหลงัจากมีการแทรกแซงเงินสดหมุนเวียนใน
ปี 2016 อตัราความยากจนของปากีสถานลดลงจาก 56.5% ก่อนนโยบายการแทรกแซงเป็น 48.6% 
แต่มนัก็ยงัคงค่อนขา้งสูง 

 

ES.29 ข้ึนอยู่กบัการประเมินประสิทธิผลของมาตรการนโยบายการแทรกแซงของแต่ละบุคคลในปี 2016 
CSSA เป็นผลประโยชน์เงินสดหมุนเวียนหลกัท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการบรรเทาความ
ยากจน ซ่ึงท าให ้EMs 3 700 รายใหส้ามารถหลุดพน้จากความยากจนและลดอตัราความยากจนได้
โดย 1.5 เปอร์เซ็นต์นอกจากน้ี SSA ยงัช่วยลดอัตราความยากจนลง 0.7 เปอร์เซ็นต์ LIFA มี
ประสิทธิภาพในการลดอตัราความยากจน 0.3 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ียงัเห็นไดว้า่ผลกระทบจาก
ความยากจนท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายเงินสดท่ีไม่เกิดข้ึนอีกและการจดัเตรียม PRH ก็สามารถมองเห็น

ได ้ดว้ยอตัราความยากจนใน EM ท่ีลดลง 1.5xiv    และ 1.8 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั 
 
 

 

 

 
 

 

xiii SSA รวมถึง OALA, OAA และเงินช่วยเหลือผูพ้ิการ (DA) 

xiv ผลกระทบจากการบรรเทาความยากจนเพิ่มเติมหลงัจากค านึงถึงนโยบายเงินสดทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
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ES.30 SAs เป็นตวัแทนของสถานการณ์ของ EMs ระดับรากหญ้ามากข้ึน การวิเคราะห์ท่ีเน้นเก่ียวกับ
สถานการณ์ความยากจนของ SAs หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวยีน) ระบุวา่ในปี 
2016 มีครัวเรือนในกลุ่ม SA ท่ียากจน 4 400 รายและ SAs ท่ียากจน 17 900 รายหลงัจากนโยบาย
การแทรกแซง ซ่ึงมีอตัราความยากจนเป็น 23.0% 

 

ES.31 เม่ือเปรียบเทียบตวัเลขความยากจนก่อนและหลงัแทรกแซงผลประโยชน์เงินสดหมุนเวยีนในปี 2016 
ไดย้กเอา SAs 2100 ราย ออกจากความยากจน ลดอตัราความยากจน 2.7 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ี
ช่องวา่งความยากจนรายเดือนโดยเฉล่ียของครัวเรือน SA ท่ียากจนหลงัจากนโยบายการแทรกแซง
เป็น $ 700 ซ่ึงหมายถึงการลดลงของ $ 1500 ในช่องวา่งก่อนการแทรกแซง 

 

ES.32 สถานการณ์ของประชากร SA ท่ียากจนไดรั้บการปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนดว้ยการแทรกแซงของเงินสด
และสวสัดิการท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ: ในปี 2016 อัตราความยากจนของ SAs ลดลงเหลือ 20.9% 
หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวยีน + เงินสด) และลดลงไปอีก 18.0% หลงันโยบาย
การแทรกแซง (เงินสดหมุนเวยีน+ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

ES.33 การวิเคราะห์ตามอายุ เด็กและผูใ้หญ่อายุ 18-64 ปี เป็นสาเหตุให้ประชากร SA ส่วนใหญ่ยากจนหลงั
นโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) ในปี 2016 ในขณะท่ีจ านวนผูสู้งอายุท่ียากจนมีขนาด
ค่อนขา้งเล็ก ในทางตรงกนัขา้ม: อตัราความยากจนของเด็ก SA ถึง 33.6% เห็นไดช้ดัวา่สูงกวา่เด็ก 
EM ทั้งหมดท่ี 23.4% เช่นเดียวกบัของกลุ่ม SAs และ EMs ในกลุ่มผูสู้งอายุ อย่างไรก็ตามอตัรา
ความยากจนของ SA และ EM  ผูสู้งอายุทั้งหมด (23.1% และ 25.9% ตามล าดบั) ต ่ากวา่ประชากร
ทั้งหมด (31.6%) 

 

ES.34 การวิเคราะห์โดยการเลือกกลุ่มครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หลังนโยบายการ
แทรกแซง SAs ท่ียากจนส่วนใหญ่มาจากครอบครัว SA ท่ีมีเด็ก ในขณะท่ี SAs ท่ียากจนมาจาก
ครัวเรือนท่ีท างานและครัวเรือนขนาดใหญ่ก็เป็นเร่ืองธรรมดา ในแง่ของอตัราความยากจน อตัรา
ของ SAs ในกลุ่มครัวเรือนเศรษฐกิจและสังคมท่ีเลือกโดยทัว่ไปสูงกวา่ตวัเลขท่ีสอดคลอ้งกนัของ 
EMs ทั้งหมด น่าสังเกตวา่อตัราความยากจนของครอบครัว SA ท่ีมีบุตร (29.1%) สูงกวา่ของผูท่ี้ไม่
มีบุตรมาก (12.1%) และเดิมสูงเกือบ 2.5 เท่าในระยะหลงั นอกจากน้ีอตัราความยากจนท่ีเพิ่มข้ึน
ตามขนาดของครัวเรือน: อตัราความยากจนของครัวเรือนในครัวเรือนของ SA ท่ีมีอตัราส่วนตั้งแต่ 
1 ถึง 2 คนคิดเป็นเพียง 9.9% ในขณะท่ีครัวเรือนของ SA และบุคคลในครอบครัว 5 คนมีสัดส่วน 
29.4% 

 

ES.35 ในขณะท่ีอตัราการเกิดความยากจนของครัวเรือน SA ท่ีท างานคือ 19.0% เห็นได้ชัดว่าน้อยกว่า 
75.7% ของครัวเรือน SA ท่ีไม่ได้ท  างาน แต่ยงัคงสูงกว่า 13.0 % ของครัวเรือน EM ท่ีท างาน
ทั้งหมด นอกจากน้ีครัวเรือน EM และ SA ท่ียากจนส่วนใหญ่เป็นเอกชนหรือผูเ้ช่า PRH 
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ES.36 การวิเคราะห์แต่ละอ าเภอแสดงให้เห็นวา่ หลงัจากนโยบายการแทรกแซงของเงินสดหมุนเวียน Kwai 
Tsing และ Sham Shui Po มีจ านวน SAs ท่ียากจนและอตัราความยากจนท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ี Yau 
Tsim Mong, และ Yuen Long มีจ านวน SAs ท่ียากจนท่ีค่อนขา้งมากเช่นกนั 

 

ES.37 ความสามารถดา้นภาษาและการส่ือสารมีความส าคญัอย่างมากต่อการผนวกรวม EMs เขา้กบัสังคม
กระแสหลกั ในบทความน้ี รายงานน้ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัความสามารถทางภาษา จากการส ารวจ
ส ามะโนประชากรปี 2016 เพื่อตรวจสอบลกัษณะและความสามารถของภาษาหลกั ๆ ของ SA และ
ประชากรท่ียากจนของพวกเขา 

 

ES.38 ผลการวิจยัพบว่ามีเพียงส่วนน้อยของ SAs ท่ียากจนท่ีใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนxv หรือภาษาองักฤษ
เป็นภาษาปกติของพวกเขา ในขณะท่ีบางคนอาจพูด/อ่าน/เขียนได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือ
ภาษาองักฤษ เป็นท่ีชดัเจนวา่ SAs มีความช านาญในภาษาจีนนอ้ยกวา่ภาษาองักฤษ อยา่งไรก็ตาม
เด็ก ๆ มีความช านาญทั้งสองภาษามากกวา่ผูใ้หญ่ โดยเฉพาะจีน การวเิคราะห์ยงัแสดงให้เห็นวา่ใน
ขณะท่ีมีเพียงกลุ่มน้อยท่ีท างานท่ียากจนในกลุ่ม SA ไม่สามารถพูด/อ่าน/เขียนภาษาจีนหรือ
ภาษาอังกฤษได้ สัดส่วนท่ีสอดคล้องกันระหว่างคนท่ีไม่ได้เข้าโรงเรียนท่ีไม่ได้ท  างานทาง
เศรษฐกิจนั้นมีมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถดา้นภาษาซ่ึงอาจเป็นหน่ึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจา้งงาน 

 

ขอ้สังเกตท่ีส าคญั 
 

ES.39 รายงานฉบบัน้ีวเิคราะห์และเปรียบเทียบลกัษณะประชากรและเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม EM หลกั
ในฮ่องกงโดยอิงตามผลการส ารวจส ามะโนประชากรโดยประชากรปี 2016 จากนั้นจึงใช้เกณฑ์
เร่ืองความยากจนในการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรส ามะโนประชากร / ขอ้มูล เพื่อหาจ านวนและ
วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนล่าสุดของ EMs การรวมการวิเคราะห์ในรายงานฉบับน้ี
ประกอบดว้ยขอ้สังเกตท่ีส าคญั 7 ประการดงัน้ี: 

 

ES.40 ข้อสังเกตที่ 1: ความเส่ียงด้านความยากจนที่กลุ่ม EM ประสบมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
กบั SAs ทีย่งัมีความเส่ียงทีรุ่นแรงมากขึน้ 

 

 EMs ทั้งหมด: จ  านวนครัวเรือนท่ียากจน ขนาดของประชากรท่ียากจนและอตัราความยากจน
ก่อนและหลงันโยบายการแทรกแซงในปี 2016 มีดงัน้ี: 

 

 
 

 

 

xv รวมถึงจีนกวางตุง้ จีนกลาง และภาษาจีนอ่ืน ๆ (เช่นแคะและเซ่ียงไฮ)้
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 ก่อนนโยบายการแทรกแซง: 22 400 ครัวเรือน  49 400 คนและ 19.4%; 
 หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน): 19 500 ครัวเรือน 44 700 คนและ 

17.6%; 
 หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน+ เงินสด): 18 200 ครัวเรือน 41 100 

คนและ 16.1%; และ 
 หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน + ท่ีเก่ียวขอ้ง): 16 500 ครัวเรือน 36 

800 คนและ 14.5% 
 

สถานการณ์ความยากจนของกลุ่ม EM แตกต่างกนัอยา่งมากกบั SA ท่ีมีความยากจนท่ีรุนแรงมากข้ึน: 
มากกว่า 40% ของประชากร EM ท่ียากจนคือ SAs ซ่ึงมีอตัราความยากจนอยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ
ค่อนขา้งสูง 

 

 SAs: จ านวนครัวเรือนยากจน ขนาดของประชากรท่ียากจนและอตัราความยากจนก่อนและ
หลงัการแทรกแซงนโยบายในปี 2016 มีดงัน้ี:  

 

 ก่อนนโยบายการแทรกแซง: 5 000 ครัวเรือน 20 000 คนและ 25.7%; 
 หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน): 4  400 ครัวเรือน 17 900 คนและ 

23.0%; 
 หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวยีน+ เงินสด): 4 100 ครัวเรือน 16 300 คน

และ 20.9% และ 
 หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวยีน + ท่ีเก่ียวขอ้ง): 3 700 ครัวเรือน 14 000  

คนและ 18.0% 
หลงัจากท่ีมีนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) ปากีสถานคิดเป็นสัดส่วนเกือบคร่ึงหน่ึง  (8 
600 คน) ของประชากร SA ท่ียากจนและมีอตัราความยากจนเท่ากับ 48.6% สูงท่ีสุดในกลุ่ม SA 
ทั้งหมด 
 

ES.41 ขอ้สังเกตท่ี 2: ในทางตรงกนัขา้มกบัสถานการณ์ความยากจนโดยรวม การท างานท่ียากจนสร้าง
ลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ความยากจนของ EMs ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนของอตัราความยากจน
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของครัวเรือนยากจนท่ีท างาน 

 

 แตกต่างจากสถานการณ์ความยากจนโดยรวมในฮ่องกง EMs ส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จ
ในการพึ่ งพาตนเองโดยมาจากการจ้างงานและประชากรยากจน (ก่อนนโยบายการ
แทรกแซง) อาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีท างาน (64.7%) ซ่ึงเห็นไดช้ดัในกรณีของ SAs (77.4%) 
 

 ระหวา่งปี 2011 และ 2016 อตัราความยากจนและขนาดของประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ียากจน 
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 ก่อนและหลงันโยบายการแทรกแซงโดยทัว่ไปเพิ่มข้ึน การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
ประชากรท่ียากจนแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของขนาดของ
ประชากรท่ียากจนอาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีท างาน 

 

 สถานการณ์ความยากจนในการท างานท่ามกลาง EMs ท่ีรุนแรงมากข้ึนสะทอ้นให้เห็นโดย
อตัราความยากจน: หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) ในปี 2016 อตัราการ
วา่งงานของครัวเรือน SA ท่ีท างานคือ 19.0% ในขณะท่ีอตัราความยากจนของครัวเรือน EM 
ท่ีท  างานอยูท่ี่ 13.0% ทั้งคู่สูงกวา่ประชากรทั้งหมดท่ี 8.0% 

 

ES.42 ขอ้สังเกตท่ี 3: รายไดจ้ากการจา้งงานต ่าลงเน่ืองจากระดบัการศึกษาท่ีต ่าลงและระดบัทกัษะของลูกจา้ง
เป็นสาเหตุส าคญัของความยากจนในการท างาน นอกจากน้ี ดว้ยครัวเรือนขนาดใหญ่ข้ึน โดยทัว่ไป
สมาชิกท่ีท างานตอ้งแบกรับภาระครอบครัวเพียงคนเดียว ซ่ึงมนัท าใหย้ากยิง่ข้ึนส าหรับพวกเขาใน
การออกจากความยากจนไดแ้มจ้ะท างาน 

 

 เป็นเหตุให้เกิดความห่วงใยวา่ EMs ตอ้งมีความยากจนจากการท างานท่ีรุนแรง น่ีอาจเป็นผล
มาจากรายไดจ้ากการจา้งงานท่ีขาดความชัดเจนของบุคคลท่ีท างานไม่ดี อนัเป็นผลมาจาก
การศึกษาและทกัษะท่ีต ่าของพวกเขา เช่นเดียวกันกับการพ านักในฮ่องกงท่ีสั้ นลงของ
คนท างานท่ียากจนในบางกลุ่มชาติพนัธ์ุ (เช่นชาวอินเดีย) นอกเหนือจากน้ีรายไดจ้ากการจา้ง
งานท่ีจ ากดัของคนงานชาวเอเชียตะวนัออกก็มีผลต่อสัดส่วนท่ีสูงข้ึนของพนักงานพาร์ท
ไทม/์บุคคลท่ีไม่ไดท้  างานเตม็วนั 

 

 นอกจากน้ี คนท างานท่ียากจนในกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆมกัตอ้งแบกรับภาระครอบครัวเพียงคน
เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ SAs ซ่ึงมีสมาชิกท างานเพียง 1.2 คนท่ีให้การช่วยเหลือ
ครัวเรือนโดยเฉล่ียประมาณ 4.2 คนในครัวเรือนท่ีท างานท่ียากจน (ก่อนนโยบายการ
แทรกแซง) ในบรรดาครอบครัวเหล่าน้ี ปากีสถานอยูใ่นสถานการณ์ท่ีรุนแรงท่ีสุด ดงันั้นจึง
ค่อนขา้งยากท่ีจะออกจากความยากจนแมก้ระทัง่ส าหรับครัวเรือนท่ีพึ่งตนเองกบัสมาชิกท่ี
ท างาน เป็นผลใหมี้ความชุกของการท างานท่ียากจนในระหวา่ง EMs 

 

ES.43 ข้อสังเกตที่4: การก าเนิดที่สูงขึน้ของกลุ่มชาติพันธ์ุบางกลุ่มที่อยู่ต ่ากว่าเกณฑ์ความยากจนเน่ืองจาก
การว่างงาน 

 

 อตัราการวา่งงานของประชากรท่ียากจนของบางกลุ่มชาติพนัธ์ุสูงมาก ตวัอยา่งเช่น อตัราการ
วา่งงาน (ก่อนนโยบายการแทรกแซง) ของปากีสถานและเนปาลท่ี (18.7% และ 17.9%  

 
 

 

xii 
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ตามล าดบั) สูงกวา่ประชากรท่ียากจนทั้งหมด (16.6%) มนัสะทอ้นให้เห็นทางออ้มถึงอตัรา
การเกิดของกลุ่มชาติพนัธ์ุน้ีท่ีต  ่ากวา่เกณฑค์วามยากจนเน่ืองจากการวา่งงาน 

 

ES.44 ขอ้สังเกตท่ี 5: นอกเหนือจากความยากจนในการท างานแลว้ ส่วนแบ่งของผูสู้งอายุท่ียากจนจ านวน
มาก (โดยเฉพาะชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ ท่ีสังเกตเห็นเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี แมว้า่อตัราความยากจน
โดยรวมของผูสู้งอายใุนกลุ่ม EM จะยงัคงต ่ากวา่ประชากรทั้งหมดในฮ่องกง 

 

 ในขณะท่ีความยากจนในการท างานเป็นลกัษณะความยากจนท่ีโดดเด่นของ EMs ส่วนแบ่งท่ี
สูงข้ึนของผูสู้งอาย ุEM ท่ียากจน (โดยเฉพาะผูสู้งอายใุนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ช่นผูสู้งอายุ
ชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย) ในกลุ่มประชากรยากจนของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลายไดรั้บ
การสังเกตในปี 2016เม่ือเทียบกบัปี 2011 

 

 ในฐานะท่ีผูสู้งอายุมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท างาน ส่วนแบ่งท่ีสูงข้ึนของผูสู้งอายุในกลุ่มชาติพนัธ์ุ
อาจเพิ่มอตัราความยากจน มนัไม่มีค่าอะไรเลยท่ีอตัราความยากจนหลงัจากนโยบายการ
แทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) ของ SA และผูสู้งอายุทั้งหมดใน EM (23.1% และ 25.9% 
ตามล าดบั) ต ่ากวา่ประชากรทั้งหมด (31.6%) 

 

ES.45 ข้อสังเกตที่ 6: การโอนสวัสดิการของรัฐบาลยังคงช่วยลดสถานการณ์ความยากจนของ EM โดยลด
ภาระทางการเงินของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะพึ่งตนเองและพึ่งพาผลประโยชน์ทาง
สังคมน้อยลง (เช่น CSSA) 

 

 ด้วยความชุกของครัวเรือนในครัวเรือนท่ีท างานในกลุ่ม EMs สูงกว่าพวกเขาส่วนใหญ่
ประสบความส าเร็จในการพึ่ งตนเองผ่านการจ้างงานและข้ึนอยู่กับความช่วยเหลือด้าน
การเงินน้อยลง โดยทัว่ไปแล้วหุ้นของผูท่ี้ไม่ได้รับผลประโยชน์เงินสดท่ีส าคญัในกลุ่ม
ประชากรยากจนของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีส าคญันั้นเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดระหว่างปี 2554 ถึง 
พ.ศ. 2559 
 

 อยา่งไรก็ตามในปี 2016 ตวับ่งช้ีความยากจนต่าง ๆ หลงัจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสด
หมุนเวยีน) ยงัดีข้ึนกวา่ในช่วงก่อนนโยบายการแทรกแซง การจดัหาเงินสดและสวสัดิการใน
รูปแบบท่ีเก่ียวขอ้ง (ส่วนใหญ่ PRH) เป็นส่วนส าคญัต่อการปรับปรุงตวัช้ีวดัความยากจนและ
ช่วยลดภาระทางการเงินของ EMs ท่ามกลางผลประโยชน์เงินสดหลกั CSSA มีประสิทธิผล
มากท่ีสุดขณะท่ี SSA และ LIFA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการลดความยากจน 
นอกจากน้ีผลประโยชน์เงินสดและ PRH ก็มีประสิทธิภาพในการบรรเทาสถานการณ์ความ
ยากจนของ EMs ดว้ย 
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ES.46 ขอ้สังเกตท่ี 7: เม่ือพิจารณาจากระดบัการศึกษาท่ีต ่าของ SAs สัดส่วนของคนหนุ่มสาวในบางกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุท่ีเขา้โครงการมธัยมศึกษาตอนตน้ค่อนขา้งต ่า การมีความช านาญดา้นภาษาท่ีเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีขดัขวางการจา้งงานและการเขา้ร่วมกบัชุมชนของพวกเขา 

 

 สัดส่วนของประชากรท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้อยูใ่นระดบัต ่าใน SAบาง
กลุ่มชาติพนัธ์ุและกลุ่มชาติพนัธ์ุเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ระหวา่งปี 2011 และ 2016 แมจ้ะมี
อตัราการเขา้เรียนในโรงเรียนของเยาวชน  EMs ท่ีเพิ่มข้ึน อตัราการเขา้เรียนของเยาวชน
เนปาลยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เยาวชน SAs บางคนยงัคงมีอาการแยล่งในแง่
ของการส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและบางคนอาจลาออกจากโรงเรียน
เร็วและเขา้ท างาน 

 

 ในแง่ของความสามารถทางภาษา SAs มีความช านาญด้านภาษาองักฤษมากกว่าภาษาจีน 
ส่วนความสามารถในการอ่านและเขียนก็แยก่วา่การพูด เด็ก ๆ SAs  มีความสามารถในการ
เรียนภาษาองักฤษและภาษาจีนมากกวา่ผูใ้หญ่ นอกจากน้ี SAs ท่ีไม่ไดท้  างานมีความช านาญ
ในภาษาจีนและภาษาอังกฤษน้อยกว่า SAs ท่ีท างานทั่วไป ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าความ
เช่ียวชาญภาษาจีนและภาษาองักฤษอาจมีผลต่อการจา้งงาน 

 

ผลกระทบของนโยบาย 
 

ES.47 รัฐบาลให้ความส าคญักบัปัญหาความยากจนและการบรรเทาทุกข์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูด้อ้ยโอกาสไดดี้ยิ่งข้ึนรวมทั้ง EMs ดว้ย เพื่อช่วยให้ EMs ปรับตวั
เขา้กบัชีวิตในฮ่องกง รัฐบาลจะยงัคงให้การสนบัสนุนดา้นการก าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของ EMs ผา่นส านกังานและหน่วยงานต่างๆ 

 

ES.48 การสนับสนุนการจ้างงานและการฝึกอบรม: การจา้งงานช่วยลดความเส่ียงดา้นความยากจนในขณะท่ี
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงานและการยกระดบัทกัษะจะเอ้ือต่อการบรรเทาความยากจน 
ผลการวิจยัของรายงานฉบบัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่จ านวนผูเ้ขา้ใหม่สู่แรงงาน EM สามารถมองเห็นได ้
ในขณะท่ี LFPR  ของบางกลุ่มชาติพนัธ์ุยงัคงอยู่ในระดบัต ่าและประชากรท่ียากจนมีอตัราการ
ว่างงานเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ความสามารถทางภาษาท่ีต ่าของคน EM บางคนอาจมีผลต่อ
การจา้งงานของพวกเขา ขอ้สังเกตเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าความเส่ียงดา้นความยากจนของพวกเขาจะ
ลดลงโดยการเพิ่มความสามารถทางภาษาและ LFPR 

 

ES.49 กรมแรงงาน (LD) คณะกรรมการการว่าจา้งจดัหางาน สภาการฝึกวิชาชีพและสภาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างจะให้การสนบัสนุนในการจา้งงาน EMs และการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบังานเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการพฒันาทกัษะและการเติบโตของรายได ้
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ES.50 การสนับสนุนด้านการศึกษา: การศึกษาถือเป็นส่ิงส าคญัในการบรรเทาความยากจนระหว่างรุ่น 
ในขณะท่ีความช านาญในภาษาจีนถือเป็นกุญแจส าคญัในการรวมเขา้กบัชุมชนและเขา้เรียนใน
โครงการมธัยมศึกษาตอนปลายของ EMs เห็นไดช้ดัจากผลการวจิยัพบวา่จ านวนประชากรท่ีศึกษา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของกลุ่ม SA และกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัไม่สูงนกั นอกจากน้ี
แมว้า่อตัราการเขา้เรียนในโรงเรียนส าหรับเยาวชน EM ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้จะสูงข้ึน 
แต่สถานการณ์ในกลุ่มเยาวชน SA บางกลุ่ม (เช่นเยาวชนเนปาล) ในดา้นของการเขา้ศึกษาในชั้นท่ี
สูงข้ึนยงัคงเป็นท่ีตอ้งการนอ้ย 

 

ES.51 เป็นเร่ืองของความส าคญั เน่ืองจาก EM ท่ีมีอายุนอ้ยและโดยเฉพาะประชากรของ SA ควรไดรั้บการ
สนับสนุนเพิ่มเติมส าหรับคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงเพื่อยกระดับคุณภาพของก าลังคนในอนาคต
โดยรวมของเรา ความช านาญด้านภาษาจีนถือเป็นกุญแจส าคญัในการผนวกรวม EMs เขา้กบั
ชุมชนและการเขา้ศึกษาในโครงการหลงัมธัยมศึกษา ส านกัการศึกษาจะยงัคงสนบัสนุนนกัเรียนท่ี
ไม่ไดพู้ดภาษาจีน (NCS) และผูป้กครองของพวกเขาอีกดว้ย 

 

ES.52 บริการสวัสดิการ: ตราบเท่าท่ีมีการให้บริการดา้นสวสัดิการ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นฮ่องกงทั้งหมดท่ีมีความ
ตอ้งการโดยไม่ค  านึงถึงสัญชาติหรือเผา่พนัธ์ุของตนจะไดรั้บบริการสวสัดิการสังคมอยา่งเท่าเทียม
กนัตราบเท่าท่ีพวกเขามีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส านักงานแรงงานและสวสัดิการจะให้
ความช่วยเหลือ EMs ให้รวมเข้ากับชุมชนผ่านบริการต่างๆรวมถึงบริการด้านครอบครัวและ
บริการสวสัดิการเด็ก บริการส าหรับคนหนุ่มสาว บริการดา้นการแพทย ์แผนประกนัสังคมต่างๆ 
เป็นตน้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการปรับตวัของพวกเขา และเสริมสร้างการท างานทางสังคมและ
ความสามารถส าหรับพึ่งพาตนเอง 

 

ES.53 ผลการวิจยัพบว่า EMs ส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จในการพึ่งพาตนเองผ่านการจ้างงาน ความ
ยากจนในการท างานเป็นลกัษณะเด่นของ EMs ท่ียากจน พวกเขาพึ่งพาการช่วยเหลือทางการเงิน
นอ้ยลง นอกจากน้ี เปรียบเทียบกบัประชากรท่ียากจนโดยรวม ส่วนแบ่งของผูท่ี้ไม่รับประโยชน์
เงินสดหลักๆได้ถูกเฝ้าสังเกตท่ามกลาง EMs ท่ียากจน ของกลุ่มชาติพนัธ์ุหลักและสัดส่วนน้ี
เพิ่มข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 

 

ES.54 SWD ส านกังานเงินช่วยเหลือครอบครัวท่ีท างาน (WFAO) และตวัแทนความช่วยเหลือดา้นการเงิน
นกัเรียนและ LD จะยงัคงส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือต่างๆ (รวมถึงโครงการ LIFA และโครงการ
ช่วยเหลือค่าเดินทางตอบแทนการท างาน) เพื่อเพิ่มความตระหนกัและความเขา้ใจในโครงการ
ต่างๆของ EMs โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการยืน่ใบสมคัรเม่ือตอ้งการ 
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ES.55 การมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกบัชุมชน: EMs เขา้มาตั้งถ่ินฐานในฮ่องกง ซ่ึงหลายคนไดเ้กิดและเติบโต

ในทอ้งถ่ิน พวกเขาไดก้ลายเป็นสมาชิกของสังคมฮ่องกงแลว้ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือการรวมเขา้กบั
ชุมชน ใชชี้วิต และท างานอยา่งมีความสุข รัฐบาลจะส่งเสริมความสามคัคีของชุมชนในกลุ่ม EM 
และให้การช่วยเหลือพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้พวกเขาได้ใช้บริการสาธารณะ การ
ประชาสัมพนัธ์ให้กับ EMs (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SAs) จะถูกเร่งข้ึนโดย Home Affairs Bureau 
(HAB) เพื่อใชน้โยบายสนบัสนุนท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ES.56 การตรวจสอบสถานการณ์ความยากจนอย่างต่อเน่ือง: การเติบโตท่ีเร็วข้ึนของประชากรในกลุ่ม SA 
และความเส่ียงด้านความยากจนท่ีสูงข้ึน รัฐบาลจะตอ้งติดตามสถานการณ์ความยากจนอย่าง
สม ่าเสมอ ผา่นทาง เช่น การส ารวจส ามะโนประชากร / โดยส ามะโนประชากร เหล่าน้ีสามารถให้
ขอ้มูลทางสถิติท่ีอพัเดทในการติดตามสถานการณ์ความยากจนของ EMs (โดยเฉพาะ SAs) 

 


