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หากมีความไม่ สอดคล้ องกันหรื อมีความคลุมเครื อระหว่ างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทยของข้ อมูลสรุ ปนี้ ให้ ใช้ ฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
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ES.1 เนื่ องจากเรามีฐานะเป็ นเมืองโลกแห่ งเอเชี ย ผูค้ นที่มีเชื้ อสายต่าง ๆ ต่างสนใจในการทางานหรื อตั้งถิ่น
ฐานในฮ่องกง บ้างอาจเผชิ ญกับความท้าทายในการปรับตัวและเข้าไปในชุ มชน และถู กมองว่า
เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสและต้องการความช่ วยเหลื อมากขึ้น รัฐบาลและคณะกรรมาธิ การความยากจน
(CoP) ให้ความสาคัญกับความเป็ นอยู่ที่ดีของผูด้ ้อยโอกาสเช่ นชนกลุ่มน้อย (EMs) ได้มีการนา
มาตรการต่างๆมาช่วย EMs ในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในฮ่องกง สามารถพึ่งตนเองได้ และก้าว
ขึ้ นไปตามบันไดสัง คม งานเหล่ า นี้ ส อดคล้องกับ เป้ าหมายของการป้ องกันและบรรเทาความ
ยากจน
ES.2 รัฐบาลได้เผยแพร่ รายงานสถานการณ์ความยากจนในฮ่องกงเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในปี ค.ศ. 2014 เมื่อ
ตอนสิ้ นปี ค.ศ. 2015 ซึ่ งได้วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ ความยากจนของ EMs จาก
การสารวจสามะโนประชากรในปี ค.ศ. 2016 โดยแผนกสามะโนประชากรและสถิติ (C&SD) และ
ขึ้ นอยู่กบั บรรทัดฐานความยากจนและกรอบการวิเคราะห์ รายงานฉบับนี้ ไ ด้จดั ทาสถิ ติค วาม
ยากจนที่สาคัญของ EMs เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ความยากจนของพวกเขาได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ภาพรวมของชนกลุ่มน้ อยในฮ่ องกงในปี ค.ศ. 2016
ES.3 ในปี ค. ศ. 2016 ผูท้ ี่มีเชื้อชาติจีนเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ในฮ่องกงi (91.9%) ในขณะที่ EMsii (รวมถึง
แม่บา้ นชาวต่างชาติ (FDHs)) เป็ นเพียงส่ วนที่เหลื อ 8.1% หรื อ 575 400 คน ในจานวนกลุ่ม EMs
เหล่ านี้ จานวนมากกว่าครึ่ งเป็ น FDHs (55.7% หรื อ 320 700 คน) ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซีย
ES.4 หลังจากไม่รวม FDHsiii ประชากร EM อยู่ที่ 254 700 คน ในปี 2016 คิดเป็ น 3.8% ของประชากร
ทั้งหมด (ไม่รวม FDHs) ในฮ่องกง จานวนชาวฟิ ลิ ปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย ซึ่ งเคยเป็ นกลุ่ม EMs
ส่ วนใหญ่ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในทางตรงกันข้ามชาวเอเชียใต้ (SAs)iv เป็ นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดโดย
มี ป ระชากร 78,000 คนหรื อ 30.6% ของประชากร EM ตามด้ว ยกลุ่ ม ประชากรผสม (Mixed
population) (58,500 คนหรื อ 23.0%) และคนผิวขาว (55 900 คน หรื อ 21.9%) ประชากร EM
i ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ประชากรทั้งหมดในฮ่องกงในการวิเคราะห์ของรายงานฉบับนี้หมายถึงประชากรโดยรวมในประเทศ
ii ในการสารวจทางสถิติ เชื้อชาติของผูต้ อบแบบสารวจจะถูกกาหนดด้วยตัวตนของตนเอง การจาแนกประเภทเชื้อชาติจะพิจารณาจากการอ้างอิงถึงแนวคิดต่างๆ เช่น
วัฒนธรรม สัญชาติ สี ผวิ และภาษา เนื่องจากฮ่องกงเป็ นชุมชนชาวจีนส่ วนใหญ่ "EMs" หมายถึงผูท้ ี่ไม่ใช่ชาวจีน
iii ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น FDHs จะถูกแยกออกจากสถิติในรายงานฉบับนี้
iv ตามการจาแนกประเภทของดินแดนที่นามาใช้โดยคณะกรรมาธิการสถิติแห่ งสหประชาชาติ ประเทศต่างๆใน SA รวมถึงอินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ศรี ลงั กา
อัฟกานิสถาน ภูฏาน อิหร่ านและมัลดีฟส์ เนื่องจากข้อ จากัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานนี้จึงรวมรายละเอียดของชนกลุ่มน้อย ห้ากลุ่มแรกเท่านั้น
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อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน EM จานวน 123 300 รายv 4.9% ของครัวเรื อนในประเทศทั้งหมด
ES.5 ประชากรในกลุ่ม EM ยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ วในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2011 และ 2016 โดยมีอตั ราการ
เติบโตเฉลี่ ยต่อปี ที่ 5.8% ซึ่ งเร็ วกว่า 0.5% ของอัตราการเติบโตของประชากรทั้งหมดในฮ่ องกง
มาก ในบรรดากลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่ ส าคัญ SAs (เช่ น อิ น เดี ย นแดงและเนปาล) มี ก ารเติ บ โตของ
ประชากรที่ แ ข็ ง แกร่ ง และอัต ราการเติ บ โตของประชากร Mixedvi ยัง สามารถมองเห็ น ได้
อินโดนีเซี ยและฟิ ลิปปิ นส์ ที่มี ขนาดประชากรค่อนข้างเล็กก็มีอตั ราการเติบโตที่น่าทึ่งด้วย ผลมา
จากการเติบโตอย่างรวดเร็ วเช่น ส่ วนแบ่งของ EMS ของประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 2.9% ในปี
2011 เพื่อเป็ น 3.8% ในปี 2016
ES.6 EMs หลายรายได้ต้ งั รกรากที่ฮ่องกงและบางคนก็เกิดและเติบโตขึ้นภายในประเทศ พวกเขากลายเป็ น
สมาชิกของสังคมของเรา กลุ่ม EMs มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ และทางเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกต่างกันซึ่ งแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ ความแตกต่างนี้ เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้าน
ความยากจนของแต่ละกลุ่ม
ES.7 ในแง่ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ และสังคม สถิติในปี 2016 แสดงให้เห็นว่า EMs มีประชากรวัย
หนุ่มสาวที่ค่อนข้างตรงกันข้ามกับประชากรสู งอายุโดยรวมในฮ่องกง สิ่ งนี้ สังเกตเห็นได้มากใน
กรณี ของ SAs นอกจากนี้ คนไทย อินโดนี เซี ยและฟิ ลิปปิ นส์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผา่ นมาส่ วนแบ่งของผูส้ ู งอายุ (บุคคลที่มีอายุ 65 ปี หรื อมากกว่า) สาหรับคนไทยและอินโดนีเซี ย
เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่ องจากคอบครัว vii ของ SA ส่ วนใหญ่เป็ นครอบครัวขนาดใหญ่มีเด็ก (บุคคล
ที่มีอายุไม่เกิ น 18 ปี หรื อมากกว่า) จานวนมากอาศัยอยู่ในครั วเรื อน ขนาดครั วเรื อนเฉลี่ ย ของ
ครอบครัว SA มีจานวน 3.0 คน ขนาดใหญ่กว่าครัวเรื อน EM ทั้งหมดและครัวเรื อนโดยรวม (ทั้ง
สองมีสมาชิ กเฉลี่ย 2.7 คน) และขนาดครัวเรื อนที่ใหญ่กว่าในหมู่ชาวปากี สถานและเนปาล(3.9
และ 3.2 คนตามลาดับ)
ES.8 ในด้านการศึกษาพบว่า EMs มีความแตกต่างกันไป คนผิวขาว คนญี่ปุ่น คนเกาหลี และคนอิ นเดี ยมี
แนวโน้มที่จะได้รับการศึกษามากกว่า ในขณะที่คนปากีสถาน เนปาล ไทยและอินโดนี เซี ยได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวนค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ อตั ราการเข้าเรี ยนviii ของ
นักเรี ยนอายุระหว่าง
v ครัวเรื อน EM หมายถึงครัวเรื อนที่มีสมาชิก EM อย่างน้อยหนึ่งคน ไม่ใช่สมาชิกในครัวเรื อนทุกคนที่จาเป็ นต้องเป็ น EMs
vi กลุ่ม "ผสม" แบ่งออกเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่แยกจากกันในการสารวจ การออกแบบแบบสอบถามสาหรับการสารวจสามะโนประชากรสาหรับปี 2016 ได้รับการปรับปรุ ง
เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเชื้อชาติต่างๆได้ง่ายขึ้น เช่น ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษเมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลสถิติของกลุ่มผสมในปี 2016 กับปี
ก่อนหน้า
vii การวิเคราะห์กลุ่มชาติพนั ธุ์แต่ละกลุ่มจะดาเนินการโดยอาศัยครัวเรื อนที่มีเชื้อชาติเดียวเพื่อให้ง่ายและเน้นด้านการวิเคราะห์มากขึ้น
viii อัตราการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนหมายถึงร้อยละของประชากรที่เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาแบบเต็มเวลาภายในกลุ่มอายุที่เกี่ยวข้อง
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19-24 ปี ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของเขตแดน แม้วา่ จะมีการพัฒนาในกลุ่มชาติพนั ธุ์บางกลุ่มระหว่างปี
2011 ถึง 2016 อย่างไรก็ตามอัตราการเข้าเรี ยนของเยาวชนเนปาลก็อยูท่ ี่ 13.8% เท่านั้น สะท้อนให้
เห็ นถึ ง สถานการณ์ ค วามต้องการที่ ย งั น้อยในหมู่ เยาวชนในแง่ ข องความส าเร็ จในการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา
ES.9 ในทานองเดียวกัน รู ปแบบที่โดดเด่นได้รับการสังเกตในลักษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่ม EM ข้อสังเกตที่
สาคัญเกี่ยวกับสถิติปี 2016 มีดงั ต่อไปนี้:
(i) ระดับการมีส่วนร่ วมในการทางานของแรงงานต่ างกัน: อัตราการมี ส่วนร่ วมของแรงงาน

(LFPRs) EMs ชายโดยทัว่ ไปสู งกว่าค่าเฉลี่ยของเพศชายโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประชากรที่ อายุค่อนข้า งสู งขึ้ น ในขณะที่ สัดส่ วนของสตรี ชาวปากี สถานที่ มีส่วนร่ วมใน
ตลาดแรงงานยังคงต่าอยูแ่ ม้วา่ จะมีการเร่ งขึ้นมาในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาก็ตาม ในทางกลับกัน
โดยการไม่คานึ งถึ งเพศ ชาวเนปาลมี LFPRs สู งขึ้ นและชาวเนปาลวัยหนุ่ มสาว หลายคน
ลาออกจากโรงเรี ยนเร็ วขึ้นและทางาน เป็ นที่น่าสังเกตว่าในระหว่างปี 2011 และ 2016 หลาย
กลุ่มชาติพนั ธุ์มีค่า LFPRs สู งกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของชาวปากีสถาน
(ii) การกระจายตัวของอาชี พสะท้ อนความสาเร็ จทางการศึ กษา: คนขาว คนญี่ปุ่น เกาหลี และ

อินเดียที่มีการศึกษาสู งส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะสู งขึ้นix ในทางตรงกันข้าม SAs อื่น
และเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ส่วนใหญ่มีส่วนร่ วมในงานตาแหน่ งระดับรากหญ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสัดส่ วนของแรงงานระดับง่ ายในหมู่ ชาวปากี สถาน เนปาล ไทยและอิ นโดนี เ ซี ย
ทั้งหมดเกินกว่า 30%
(iii) รายได้ จ ากการจ้ างงานและรายได้ ข องครั วเรื อ นที่โดดเด่ น แตกต่ างกั น : คนผิว ชาวญี่ ปุ่น

เกาหลีและอินเดียมีส่วนร่ วมในตลาดแรงงานพร้อมรายได้ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชดั กล่าวได้วา่
ชาวปากี สถาน เนปาล ไทยและอิ นโดนี เซี ยมี หาเงิ นได้น้อยกว่า ส่ วนรายได้ของครั วเรื อน
รายได้ครัวเรื อนของครอบครัวปากีสถาน เนปาล ไทยและอินโดนี เซี ยได้ต่ากว่า ส่ วนรายได้
ของครัวเรื อนก็ลดลงเช่ นกันสาหรับครอบครัวปากี สถาน เนปาล ไทยและอินโดนี เซี ย การ
สารวจสาเหตุหลัก ๆ แสดงให้เห็นว่านอกเหนื อจากรายได้การจ้างงานที่ค่อนข้างน่าเบื่อของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้ ส่ วนแบ่งรายได้ที่ลดลงของครัวเรื อนทางเศรษฐกิจ (เช่นครัวเรื อนไทย
และอินโดนีเซี ย) เป็ นส่ วนหนึ่งของสถานการณ์

ix แรงงานที่มีทกั ษะสู ง ได้แก่ ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูเ้ ชี่ยวชาญสมทบ
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ES.10 เป็ นที่น่าสังเกตว่าการเติบโตของตลาดแรงงานในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวในระดับปานกลางในช่ วงปี
2011 และ 2016 รวมทั้งการเติบโตของประชากรและ LFPRs ของ EM ที่สูงขึ้น จานวนคนที่ ถูก
จ้างงานและส่ วนแบ่งของประชากรที่ อาศัยอยู่ในครั วเรื อนที่ ทางาน x ในกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ใหญ่ ๆ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ รายได้จากการจ้างงานเฉลี่ยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
เพิ่มขึ้ นระหว่างปี 2011 และ 2016 แม้ว่าจะมี การเติ บโตน้อยกว่าตัวเลขโดยรวม อย่างไรก็ตาม
ประชากร EM เติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว และมี ก ารเคลื่ อนไหวสู ง ซึ่ ง อาจน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบทางด้านแรงงาน การเปลี่ ยนแปลงการกระจายรายได้การจ้างงานระหว่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการกระจายแรงงานและการเพิม่ จานวน
แรงงานที่มีประสบการณ์นอ้ ยซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เข้ามาใหม่หรื อผูอ้ พยพใหม่
ES.11 โดยสรุ ปแล้วในหมู่ EMs ในฮ่องกงพบว่ามีครอบครัวที่อยูท่ ่ามกลางระดับรากหญ้าใน SAs และเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้มากกว่า SAs มีลกั ษณะเฉพาะโดยมีจานวนประชากรมากกว่า มีการเติบโตของ
ประชากรที่รวดเร็ ว มีครอบครัวขนาดใหญ่ และอัตราส่ วนของเด็กที่ตอ้ งการการพึ่งพาสู งกว่า ที่
แสดงออกมาของกลุ่ม EM ในระดับรากหญ้า
สถานการณ์ ความยากจนของชนกลุ่มน้ อยในปี 2016
ES.12 จากการใช้เกณฑ์ความยากจน กรอบการวิเคราะห์ของข้อมูลของประชากรปี 2016 โดยการสารวจสา
มะโนประชากรเพื่อปรับปรุ งตัวเลขความยากจนที่สาคัญของ EMs พบว่าในปี 2016 ก่ อนนโยบาย
การแทรกแซง มีครัวเรื อน EM ยากจนจานวน 22 400 รายและ EMs ยากจน 49 400 รายโดยมีอตั รา
ความยากจนxi อยูท่ ี่ 19.4% ตัวเลขที่สอดคล้องกันหลังนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน)
มีค่าต่ากว่าที่ 19 500 ครัวเรื อน 700 คนและ 17.6% ตามลาดับ)
ES.13 การเปรี ยบเทียบตัวเลขความยากจนในปี 2011 และ 2016 แสดงให้เห็ นว่าอัตราความยากจน EM
เพิ่มขึ้นก่อนและหลังนโยบายแทรกแซง: อัตราความยากจนก่ อนการแทรกแซงเพิม่ ขึ้นจาก 15.8%
ถึง 19.4% ในขณะที่อตั ราความยากจนที่เกิดขึ้นภายหลังการแทรกแซง(เงินสดหมุนเวียน)ขึ้นจาก
13.9% เป็ น 17.6% การเพิ่มขึ้นของอัตราความยากจนและการเติบโตของประชากรในกลุ่ ม EM
โดยรวมที่เห็นได้อย่างชัดเจนและจานวนครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้น ขนาดของประชากรที่ยากจนใน EM
และจานวนครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มสู งขึ้นทั้งก่อนและหลังนโยบายแทรกแซงในช่วงนี้

x ครัวเรื อนที่ทางานหมายถึงครัวเรื อนในประเทศที่มีสมาชิกที่ทางานอย่างน้อยหนึ่ งคนยกเว้น FDHs ไม่ใช่ สมาชิ กที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่ทางานทุกคนที่จะได้รับการจ้าง
งาน
xi เปอร์เซ็นต์ของ EMs ที่ยากจนในจานวน EMs ทั้งหมด
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ES.14 การวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนก่อนการแทรกแซงของ EMs โดยกลุ่มชาติพนั ธุ์แสดงให้เห็นว่า
ท่ า มกลาง EM 49 400 รายที่ ย ากจนก่ อนนโยบายการแทรกแซงในปี 2016 SAs คิ ดเป็ น 40.6%
ในขณะที่ชาวปากีสถานมีสัดส่ วนประมาณหนึ่งในห้า (20.2%)
ES.15 อัตราความยากจนก่อนการแทรกแซงของ SAs ค่อนข้างสู งที่ 25.7% ในหมู่ SAs ชาวปากีสถานได้ถูก
ระบุ อ ัต ราความยากจนที่ สู ง ถึ ง 56.5% นอกจากนี้ อัต ราความยากจนของคนไทยและชาว
อินโดนี เซี ยที่มีขนาดประชากรต่ากว่าก็มีสูงขึ้นเช่นกันที่ 26.5% และ 35.4% ตามลาดับ ขณะที่คน
ฟิ ลิปปิ นส์และประชากรผสมอยูท่ ี่ 19.2% และ 21.8% ตามลาดับ ในขณะที่อตั ราความยากจนของ
คนญี่ปุ่นและเกาหลีและคนผิวขาว ฯลฯ ไม่สูง
ES.16 การตรวจสอบรู ปแบบความยากจนในกลุ่ม EM หลักในปี 2016 ด้านหนึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นว่าการ
จ้างงานมีประสิ ทธิผลในการลดความเสี่ ยงด้านความยากจน: กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีสัดส่ วนประชากรที่
อาศัยอยู่ในครัวเรื อนที่ทางานที่สูงกว่ามีอตั ราความยากจนลดลงอย่างชัดเจน นอกเหนื อจากนั้น
อัตราส่ วนการพึ่งพิงสู งจะเพิ่มความเสี่ ยงด้านความยากจน ยิ่งอัตราส่ วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรื อนสู งเท่าไรก็จะเป็ นภาระครอบครัวและอัตราความยากจนจะสู งขึ้น ผลการวิจยั ยืนยัน
ถึงรายงานสถานการณ์ ความยากจนในฮ่ องกง
ES.17 นอกจากนี้ การวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ลัก ษณะเด่ น ของ EMs ที่ ย ากจน (ก่ อ นนโยบายการ
แทรกแซง) ในปี 2016 ได้แสดงให้เห็ นว่าประชากรในกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ยากจน (ยกเว้นชาวญี่ปุ่น
ชาวเกาหลี และคนผิวขาว) ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรื อนที่ทางาน ในขณะที่กลุ่ม SA ส่ วนใหญ่
อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนขนาดใหญ่ ทั้งสองแบบต่างกันมากจากสถานการณ์ความยากจนโดยรวมของ
ฮ่องกง โดยเฉพาะ:
(i) ความยากจนในการทางานเป็ นเรื่ องปกติ: 64.7% ของ EMs ที่ยากจนอาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่

ทางาน มากกว่า 50.3% ของประชากรที่ยากจนโดยรวมในฮ่องกง เป็ นที่สังเกตได้มากในกรณี
ของ SAs ซึ่ งประมาณ 80% ของชาวปากี สถานและเนปาลที่ยากจนอาศัยอยู่ในครอบครัวที่
ทางาน และ
(ii) ส่ วนใหญ่ อาศั ยอยู่ในครั วเรื อนขนาดใหญ่ : กว่าครึ่ ง (50.5%) ของ EMs ที่ยากจนอาศัยอยูใ่ น

ครัวเรื อนขนาด 4 คนหรื อมากกว่า (สัดส่ วนที่สอดคล้องกันสาหรับประชากรยากจนโดยรวม
ในฮ่องกงเป็ น 34.4% เท่านั้น) ซึ่ งส่ วนใหญ่สังเกตท่ามกลาง SAs เกื อบ 70% ของ SAs ที่
ยากจนอาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน 4 คนหรื อมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับชาวปากีสถานที่มี
สัดส่ วนที่สูงมากถึง 85.9%
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ES.18 เมื่อเทียบกับปี 2011 อัตราความยากจนของทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์โดยรวมเพิ่มขึ้นในปี 2016 ยกเว้นชาว
ปากี ส ถานที่ มี อตั ราความยากจนลดลงจากระดับ สู ง 59.2% เป็ น 56.5% เป็ นผลให้อตั ราความ
ยากจนของ SA ลดลงจาก 26.4% เป็ น 25.7% ในขณะที่อตั ราความยากจนของชาวอินโดนี เซี ย
เพิ่มขึ้นมากจาก 27.8% เป็ น 35.4%
ES.19 เห็นได้ชดั จากการวิเคราะห์วา่ การเปลี่ยนขนาดของก่อนการแทรกแซงประชากรที่ยากจนในกลุ่มชาติ
พันธุ์หลักนั้นเป็ นผลมาจากการเพิ่มของประชากรยากจนในครัวเรื อนที่ทางาน ยกเว้นชาวญี่ปุ่น
เกาหลี และคนผิวขาว ในทางตรงกันข้าม การลดลงของจานวนประชากรที่ยากจน (จานวน 600
คน) ของชาวปากีสถานส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของประชากรที่ยากจนในครัวเรื อนที่ไม่
ทางานในปี 2011และ 2016
ES.20 การตรวจสอบสาเหตุของความยากจนในการทางานของ EM แสดงให้เห็ นว่าความยากจนในการ
ทางานอาจเป็ นผลมาจากรายได้จากการจ้างงานที่ขาดความชัดเจน อันเนื่องมาจากระดับการศึกษา
ที่ต่าและระดับทักษะของคนทางานที่ยากจนในปี 2016 และระยะเวลาที่พานักในฮ่องกงที่ส้ ันลง
ของคนทางานที่ยากจนในบางกลุ่ มชาติพนั ธุ์ (เช่ นชาวอินเดี ย) อาจเป็ นปั จจัยหนึ่ ง สัดส่ วนของ
คนทางานแบบพาร์ ทไทม์/ทางานไม่เต็มวันที่สูงขึ้นในหมู่คนงานชาวเอเชี ยตะวนออกก็เป็ นปั จจัย
หนึ่ งด้วยเช่ นกันที่ ทาให้มีรายได้จากการทางานที่ จากัดของพวกเขา ในทางตรงกันข้าม ในหมู่
ประชากรที่ยากจนของกลุ่มชาติพนั ธุ์บางประเทศเช่นปากีสถานและเนปาล อัตราการว่างงานของ
พวกเขาxiiสู งกว่าประชากรยากจนโดยรวม นี่ เป็ นการสะท้อนให้เห็ นทางอ้อมว่าอัตราการเกิดที่
ค่อนข้างสู งของกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้ลดลงต่ากว่าเส้นความยากจนเนื่องจากการว่างงาน
ES.21ในการวิเคราะห์ ส าเหตุ ข องความยากจนในการท างาน ในแง่ ข องภาระทางการเงิ นของครั วเรื อน
นอกเหนื อจากรายได้จากการจ้างงานที่ต่าแล้ว คนทางานที่ยากจนในทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ต้อง
แบกรับภาระทางครอบครัวเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับกลุ่ม SA ซึ่ งสถิติในปี 2016
แสดงให้เห็นว่ามีสมาชิ กทางานเพียง 1.2 คนเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือจานวนคนในครัวเรื อนได้
มากถึง 4.2 คนโดยเฉลี่ยในครัวเรื อนทางานที่ยากจน (ก่อนนโยบายการแทรกแซง) นัน่ คือโดยเฉลี่ย
สมาชิกที่ทางานแต่ละคนต้องให้การช่วยเหลือ 2.6 คนที่ไม่ทางาน ในบรรดาครอบครัวเหล่านี้ชาว
ปากีสถานอยูใ่ นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (สมาชิ กทางานแต่ละคนต้องให้การสนับสนุ นสมาชิก
ครอบครัวเฉลี่ย 3.5 คน)

xii ค่าประมาณของผูว้ า่ งงานจากสามะโนประชากร / โดยสามะโนประชากรมีแนวโน้มที่จะมีความถูกต้องต่าลง ในกรณี ที่ไม่มีพ้นื ฐานที่ถูกต้องในการวิเคราะห์
สถานการณ์การว่างงานของ EMs สถิติการว่างงานที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
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ES.22 สรุ ปได้วา่ แม้วา่ EMs ส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่ทางาน แต่พวกเขามีภาระครอบครัวที่หนักมาก
อันเป็ นผลมาจากครอบครัวขนาดใหญ่จานวนคนที่ทางานมีจากัดกับรายได้การจ้างงานที่ ต่ากว่า
ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องยากที่จะออกมาจากความยากจนแม้กระทัง่ สาหรับครัวเรื อนที่พ่ ึงพาตนเองกับ
สมาชิกในครอบครัวที่ทางาน ส่ งผลให้มีการทางานที่ยากจนแพร่ หลายในกลุ่ม EMs
ES.23 นอกจากนี้ ในขณะที่ความยากจนในการทางานเป็ นลักษณะความยากจนที่โดดเด่นของ EMs ข้อมูลปี
2016 ยังแสดงให้เห็นถึงส่ วนแบ่งที่สูงขึ้นของผูส้ ู งอายุที่ยากจน (ก่อนนโยบายการแทรกแซง) ใน
ประชากรที่ ย ากจนของหลายกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ นี่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น ได้ม ากในหมู่ ช าวเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่ นคนไทยและอิ นโดนี เซี ย เนื่ องจากโดยทัว่ ไปในทางเศรษฐกิ จผูส้ ู งอายุมี
แนวโน้มที่จะไม่ได้ทางาน ส่ วนแบ่งที่สูงขึ้นของผูส้ ู งอายุในกลุ่มชาติพนั ธุ์อาจสร้างแรงกดดันมาก
ขึ้นเกี่ยวกับอัตราความยากจนของ
ES.24 การวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนของ EMs หลังจากนโยบายการแทรกแซง สถิติปี 2016 แสดง
ให้เห็นว่าหลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) มีครัวเรื อน EM 19 500 รายที่ยากจน
และ EM ที่ ย ากจน 44 700 ราย ซึ่ งมี อ ัต ราความยากจนเป็ น 17.6% ผลประโยชน์ จากเงิ นสด
หมุ นเวีย นของรั ฐบาลได้ท าให้ 4 600 คนยากจนหลุ ดออกมาจากความยากจน ลดอัตราความ
ยากจนลง 1.8 เปอร์ เซ็นต์ซ่ ึ งใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปี 2011 (การลดอัตราความยากจนเป็ น 1.9
เปอร์ เซ็นต์) ในขณะเดียวกันความยากจนโดยเฉลี่ยรายเดือนของครัวเรื อนEM ที่ยากจนหลังจากที่
มีนโยบายการแทรกแซงในปี 2016 เป็ นเงิ นจานวน $ 5100 ซึ่ งหมายถึ งการลดลงของ $ 1100
เกี่ยวกับช่องว่างก่อนการแทรกแซงเมื่อเทียบกับ $ 1900 ในปี 2011 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นได้ในส่ วน
ของ EMs ที่ พ่ ึ ง พาตนเองและสั ด ส่ ว นของ EM ที่ ล ดลงขึ้ น อยู่ก ับ ผลประโยชน์ ท างสั ง คมใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
ES.25 นอกเหนือจากนโยบายเงินสดหมุนเวียน การจัดสรรเงินสดและสวัสดิการในรู ปแบบที่เกี่ยวข้อง (บ้าน
ให้เช่ าสาธารณะ (PRH)) ยังช่ วยบรรเทาภาระทางการเงิ นของ EM ที่ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินหมุนเวียน + เงินสด) ในปี 2016 อัตราความยากจนของ EMs
เท่ า กับ 16.1% และลดลงอี ก ร้ อ ยละ 1.5เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ เที ย บกับ ตัวเลขที่ เกิ ด ขึ้ น ภายหลัง การ
แทรกแซงเงินสดหมุนเวียน นอกจากนี้อตั ราความยากจนของ EM หลังจากนโยบายการแทรกแซง
(เงินสดหมุนเวียน + เงินสด) ในปี 2016 คือ 14.5% แสดงถึงตัวเลขที่ลดลงอย่างมาก 4.9เปอร์ เซ็นต์
ก่อนการแทรกแซง (ลดอีก 3.1 เปอร์เซ็นต์)
ES.26 เช่ นเดี ยวกับสถานการณ์ ก่อนนโยบายการแทรกแซง อัตราความยากจนของ SAs หลังนโยบายการ
แทรกแซงในปี 2016 สู งมาก (23.0%) ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ EM ในขณะที่ประชากรที่ยากจนเป็ น
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จานวนที่ใหญ่ที่สุด (คิดเป็ น 40.1% ของประชากร EM ที่ยากจน) นอกจากนี้อตั ราความยากจนของ
คนไทยและอินโดนี เซี ยยังค่อนข้างสู งที่ 22.4% และ 33.2% ตามลาดับ ในขณะที่ความเสี่ ยงด้าน
ความยากจนของชาวญี่ปุ่น เกาหลีและคนผิวขาวก็ไม่ชดั เจน
ES.27 EMs ส่ วนใหญ่ประสบความสาเร็ จในการพึ่งตนเองผ่านการจ้างงานที่มีสัดส่ วนที่ต่ากว่าของพวกเขาที่
พึ่ ง พาสวัส ดิ ก ารสั ง คม สถิ ติ ข องกรมสวัส ดิ ก ารสั ง คม (SWD) เปิ ดเผยว่ า จ านวนผู ้รั บ ความ
ช่วยเหลือประกันสังคมแบบครอบคลุม (CSSA) ของกลุ่มชาติพนั ธุ์หลักลดลงระหว่างปี 2011 ถึง
2016 นอกจากนี้ ยงั ได้ประเมินจากตัวเลขความยากจนก่อนการแทรกแซงของ EMs ในปี 2016 ว่า
ส่ วนแบ่งของประชากรที่ ยากจนในหมู่กลุ่ มชาติ พนั ธุ์ หลักในการรั บเงิ นช่ วยเหลื อครอบครั วที่
ทางาน (LIFA) (จะเปลี่ ยนชื่ อเป็ นโครงการเงิ นช่ วยเหลื อครอบครั วที่ ทางานในวันที่ 1 เมษายน
2018) และส่ วนแบ่งของกลุ่มผูส้ ู งอายุที่ยากจนในกลุ่มชาติพนั ธุ์หลัก กลุ่มที่ได้รับเงิ นช่ วยเหลื อ
การเลี้ยงชีพผูส้ ู งอายุ (OALA) / เงินช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ (OAA) โดยทัว่ ไปต่ากว่าประชากรที่ยากจน
โดยรวม ส่ วนแบ่งของผูท้ ี่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหลัก (รวมถึง CSSA Social Security Allowance
(SSA)xiii และ LIFA) โดยทัว่ ไปสู งกว่าระหว่างจานวนประชากรที่ยากจนในกลุ่มชาติพนั ธุ์หลัก
ระหว่างปี 2011 และ 2016 ทาให้การลดช่ องว่างความยากจนลดลงอย่างเห็ นได้ชดั โดยนโยบาย
เงินสดหมุนเวียนที่นามาใช้
ES.28 อย่างไรก็ตามกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ที่มีความเสี่ ยงด้านความยากจนสู งขึ้ นเช่ นชาวปากี สถาน คนไทยและ
อินโดนีเซียยังมีอตั ราการลดลงของอัตราความยากจนหลังจากมีการแทรกแซงเงินสดหมุนเวียนใน
ปี 2016 อัตราความยากจนของปากีสถานลดลงจาก 56.5% ก่อนนโยบายการแทรกแซงเป็ น 48.6%
แต่มนั ก็ยงั คงค่อนข้างสู ง
ES.29 ขึ้นอยู่กบั การประเมินประสิ ทธิ ผลของมาตรการนโยบายการแทรกแซงของแต่ละบุคคลในปี 2016
CSSA เป็ นผลประโยชน์เงิ นสดหมุนเวียนหลักที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดในการบรรเทาความ
ยากจน ซึ่งทาให้ EMs 3 700 รายให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนและลดอัตราความยากจนได้
โดย 1.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์น อกจากนี้ SSA ยัง ช่ ว ยลดอัต ราความยากจนลง 0.7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ LIFA มี
ประสิ ทธิ ภาพในการลดอัตราความยากจน 0.3 เปอร์ เซ็ นต์ นอกจากนี้ ยงั เห็นได้วา่ ผลกระทบจาก
ความยากจนที่เกิดขึ้นจากนโยบายเงินสดที่ไม่เกิดขึ้นอีกและการจัดเตรี ยม PRH ก็สามารถมองเห็น
ได้ ด้วยอัตราความยากจนใน EM ที่ลดลง 1.5xiv และ 1.8 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ

xiii SSA รวมถึง OALA, OAA และเงินช่วยเหลือผูพ้ ิการ (DA)
xiv ผลกระทบจากการบรรเทาความยากจนเพิ่มเติมหลังจากคานึงถึงนโยบายเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
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ES.30 SAs เป็ นตัวแทนของสถานการณ์ ข อง EMs ระดับ รากหญ้า มากขึ้ น การวิเคราะห์ ที่ เ น้น เกี่ ย วกับ
สถานการณ์ความยากจนของ SAs หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) ระบุวา่ ในปี
2016 มีครัวเรื อนในกลุ่ม SA ที่ยากจน 4 400 รายและ SAs ที่ยากจน 17 900 รายหลังจากนโยบาย
การแทรกแซง ซึ่งมีอตั ราความยากจนเป็ น 23.0%
ES.31 เมื่อเปรี ยบเทียบตัวเลขความยากจนก่อนและหลังแทรกแซงผลประโยชน์เงินสดหมุนเวียนในปี 2016
ได้ยกเอา SAs 2100 ราย ออกจากความยากจน ลดอัตราความยากจน 2.7 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่
ช่องว่างความยากจนรายเดือนโดยเฉลี่ยของครัวเรื อน SA ที่ยากจนหลังจากนโยบายการแทรกแซง
เป็ น $ 700 ซึ่งหมายถึงการลดลงของ $ 1500 ในช่องว่างก่อนการแทรกแซง
ES.32 สถานการณ์ของประชากร SA ที่ยากจนได้รับการปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้นด้วยการแทรกแซงของเงิ นสด
และสวัส ดิ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งอื่ น ๆ: ในปี 2016 อัต ราความยากจนของ SAs ลดลงเหลื อ 20.9%
หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน + เงินสด) และลดลงไปอีก 18.0% หลังนโยบาย
การแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน+ที่เกี่ยวข้อง)
ES.33 การวิเคราะห์ตามอายุ เด็กและผูใ้ หญ่อายุ 18-64 ปี เป็ นสาเหตุให้ประชากร SA ส่ วนใหญ่ยากจนหลัง
นโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) ในปี 2016 ในขณะที่ จานวนผูส้ ู งอายุที่ยากจนมีขนาด
ค่อนข้างเล็ก ในทางตรงกันข้าม: อัตราความยากจนของเด็ก SA ถึง 33.6% เห็นได้ชดั ว่าสู งกว่าเด็ก
EM ทั้งหมดที่ 23.4% เช่ นเดี ยวกับของกลุ่ม SAs และ EMs ในกลุ่มผูส้ ู งอายุ อย่างไรก็ตามอัตรา
ความยากจนของ SA และ EM ผูส้ ู งอายุท้ งั หมด (23.1% และ 25.9% ตามลาดับ) ต่ากว่าประชากร
ทั้งหมด (31.6%)
ES.34 การวิเคราะห์ โดยการเลื อกกลุ่ ม ครั ว เรื อ นที่ มี ส ถานะทางเศรษฐกิ จและสั ง คม หลังนโยบายการ
แทรกแซง SAs ที่ยากจนส่ วนใหญ่มาจากครอบครัว SA ที่มีเด็ก ในขณะที่ SAs ที่ยากจนมาจาก
ครัวเรื อนที่ทางานและครัวเรื อนขนาดใหญ่ก็เป็ นเรื่ องธรรมดา ในแง่ของอัตราความยากจน อัตรา
ของ SAs ในกลุ่มครัวเรื อนเศรษฐกิจและสังคมที่เลือกโดยทัว่ ไปสู งกว่าตัวเลขที่สอดคล้องกันของ
EMs ทั้งหมด น่าสังเกตว่าอัตราความยากจนของครอบครัว SA ที่มีบุตร (29.1%) สู งกว่าของผูท้ ี่ไม่
มีบุตรมาก (12.1%) และเดิมสู งเกือบ 2.5 เท่าในระยะหลัง นอกจากนี้ อตั ราความยากจนที่เพิ่มขึ้น
ตามขนาดของครัวเรื อน: อัตราความยากจนของครัวเรื อนในครัวเรื อนของ SA ที่มีอตั ราส่ วนตั้งแต่
1 ถึง 2 คนคิดเป็ นเพียง 9.9% ในขณะที่ครัวเรื อนของ SA และบุคคลในครอบครัว 5 คนมีสัดส่ วน
29.4%
ES.35 ในขณะที่ อตั ราการเกิ ดความยากจนของครั วเรื อน SA ที่ ท างานคื อ 19.0% เห็ นได้ชัดว่า น้อยกว่า
75.7% ของครั วเรื อน SA ที่ ไ ม่ ไ ด้ท างาน แต่ ย งั คงสู ง กว่า 13.0 % ของครั วเรื อน EM ที่ ท างาน
ทั้งหมด นอกจากนี้ครัวเรื อน EM และ SA ที่ยากจนส่ วนใหญ่เป็ นเอกชนหรื อผูเ้ ช่า PRH
9
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ES.36 การวิเคราะห์แต่ละอาเภอแสดงให้เห็นว่า หลังจากนโยบายการแทรกแซงของเงินสดหมุนเวียน Kwai
Tsing และ Sham Shui Po มีจานวน SAs ที่ ยากจนและอัตราความยากจนที่ สูงขึ้น ในขณะที่ Yau
Tsim Mong, และ Yuen Long มีจานวน SAs ที่ยากจนที่ค่อนข้างมากเช่นกัน
ES.37 ความสามารถด้านภาษาและการสื่ อสารมีความสาคัญอย่างมากต่อการผนวกรวม EMs เข้ากับสังคม
กระแสหลัก ในบทความนี้ รายงานนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษา จากการสารวจ
สามะโนประชากรปี 2016 เพื่อตรวจสอบลักษณะและความสามารถของภาษาหลัก ๆ ของ SA และ
ประชากรที่ยากจนของพวกเขา
ES.38 ผลการวิจยั พบว่ามีเพียงส่ วนน้อยของ SAs ที่ยากจนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็ นภาษาจีนxv หรื อภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาปกติ ข องพวกเขา ในขณะที่ บ างคนอาจพู ด /อ่ า น/เขี ย นได้ไ ม่ ว่า จะเป็ นภาษาจี น หรื อ
ภาษาอังกฤษ เป็ นที่ชดั เจนว่า SAs มีความชานาญในภาษาจีนน้อยกว่าภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม
เด็ก ๆ มีความชานาญทั้งสองภาษามากกว่าผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะจีน การวิเคราะห์ยงั แสดงให้เห็นว่าใน
ขณะที่ มี เ พี ย งกลุ่ ม น้อ ยที่ ท างานที่ ย ากจนในกลุ่ ม SA ไม่ ส ามารถพู ด /อ่ า น/เขี ย นภาษาจี น หรื อ
ภาษาอัง กฤษได้ สั ด ส่ ว นที่ ส อดคล้อ งกัน ระหว่า งคนที่ ไ ม่ ไ ด้เ ข้า โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ท างานทาง
เศรษฐกิจนั้นมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถด้านภาษาซึ่ งอาจเป็ นหนึ่ง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจ้างงาน
ข้อสังเกตที่สาคัญ
ES.39 รายงานฉบับนี้วเิ คราะห์และเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรและเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม EM หลัก
ในฮ่องกงโดยอิงตามผลการสารวจสามะโนประชากรโดยประชากรปี 2016 จากนั้นจึงใช้เกณฑ์
เรื่ องความยากจนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรสามะโนประชากร / ข้อมูล เพื่อหาจานวนและ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ค วามยากจนล่ า สุ ด ของ EMs การรวมการวิ เ คราะห์ ใ นรายงานฉบับ นี้
ประกอบด้วยข้อสังเกตที่สาคัญ 7 ประการดังนี้:
ES.40 ข้ อสั งเกตที่ 1: ความเสี่ ยงด้ านความยากจนที่กลุ่ม EM ประสบมีความแตกต่ างกันโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
กับ SAs ทีย่ งั มีความเสี่ ยงทีร่ ุ นแรงมากขึน้


EMs ทั้งหมด: จานวนครัวเรื อนที่ยากจน ขนาดของประชากรที่ยากจนและอัตราความยากจน
ก่อนและหลังนโยบายการแทรกแซงในปี 2016 มีดงั นี้:

xv รวมถึงจีนกวางตุง้ จีนกลาง และภาษาจีนอื่น ๆ (เช่นแคะและเซี่ ยงไฮ้)
10
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ก่อนนโยบายการแทรกแซง: 22 400 ครัวเรื อน 49 400 คนและ 19.4%;
หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน): 19 500 ครัวเรื อน 44 700 คนและ
17.6%;
หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน+ เงินสด): 18 200 ครัวเรื อน 41 100
คนและ 16.1%; และ
หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน + ที่เกี่ ยวข้อง): 16 500 ครัวเรื อน 36
800 คนและ 14.5%

สถานการณ์ความยากจนของกลุ่ม EM แตกต่างกันอย่างมากกับ SA ที่มีความยากจนที่รุนแรงมากขึ้น:
มากกว่า 40% ของประชากร EM ที่ยากจนคือ SAs ซึ่ งมีอตั ราความยากจนอยูใ่ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ค่อนข้างสู ง


SAs: จานวนครัวเรื อนยากจน ขนาดของประชากรที่ยากจนและอัตราความยากจนก่อนและ
หลังการแทรกแซงนโยบายในปี 2016 มีดงั นี้:

ก่อนนโยบายการแทรกแซง: 5 000 ครัวเรื อน 20 000 คนและ 25.7%;
 หลัง จากนโยบายการแทรกแซง (เงิ น สดหมุ น เวีย น): 4 400 ครั ว เรื อ น 17 900 คนและ
23.0%;
 หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน+ เงินสด): 4 100 ครัวเรื อน 16 300 คน
และ 20.9% และ
 หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน + ที่เกี่ยวข้อง): 3 700 ครัวเรื อน 14 000
คนและ 18.0%
หลังจากที่มีนโยบายการแทรกแซง (เงิ นสดหมุนเวียน) ปากี สถานคิดเป็ นสัดส่ วนเกือบครึ่ งหนึ่ ง (8
600 คน) ของประชากร SA ที่ ยากจนและมี อตั ราความยากจนเท่ากับ 48.6% สู งที่ สุดในกลุ่ ม SA
ทั้งหมด


ES.41 ข้อสังเกตที่ 2: ในทางตรงกันข้ามกับสถานการณ์ ความยากจนโดยรวม การทางานที่ยากจนสร้ าง
ลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ความยากจนของ EMs ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอัตราความยากจน
ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการจานวนที่เพิ่มขึ้นของครัวเรื อนยากจนที่ทางาน


แตกต่างจากสถานการณ์ความยากจนโดยรวมในฮ่องกง EMs ส่ วนใหญ่ประสบความสาเร็ จ
ในการพึ่ ง พาตนเองโดยมาจากการจ้า งงานและประชากรยากจน (ก่ อ นนโยบายการ
แทรกแซง) อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่ทางาน (64.7%) ซึ่งเห็นได้ชดั ในกรณี ของ SAs (77.4%)



ระหว่างปี 2011 และ 2016 อัตราความยากจนและขนาดของประชากรกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ยากจน
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ก่อนและหลังนโยบายการแทรกแซงโดยทัว่ ไปเพิ่มขึ้ น การวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงของ
ประชากรที่ ย ากจนแสดงให้ เห็ น ว่า การเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ นของขนาดของ
ประชากรที่ยากจนอาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนที่ทางาน



สถานการณ์ ความยากจนในการทางานท่ามกลาง EMs ที่รุนแรงมากขึ้นสะท้อนให้เห็ นโดย
อัตราความยากจน: หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสดหมุนเวียน) ในปี 2016 อัตราการ
ว่างงานของครัวเรื อน SA ที่ทางานคือ 19.0% ในขณะที่อตั ราความยากจนของครัวเรื อน EM
ที่ทางานอยูท่ ี่ 13.0% ทั้งคู่สูงกว่าประชากรทั้งหมดที่ 8.0%

ES.42 ข้อสังเกตที่ 3: รายได้จากการจ้างงานต่าลงเนื่องจากระดับการศึกษาที่ต่าลงและระดับทักษะของลูกจ้าง
เป็ นสาเหตุสาคัญของความยากจนในการทางาน นอกจากนี้ ด้วยครัวเรื อนขนาดใหญ่ข้ ึน โดยทัว่ ไป
สมาชิกที่ทางานต้องแบกรับภาระครอบครัวเพียงคนเดียว ซึ่ งมันทาให้ยากยิง่ ขึ้นสาหรับพวกเขาใน
การออกจากความยากจนได้แม้จะทางาน


เป็ นเหตุให้เกิดความห่ วงใยว่า EMs ต้องมีความยากจนจากการทางานที่รุนแรง นี่อาจเป็ นผล
มาจากรายได้จากการจ้างงานที่ขาดความชัดเจนของบุคคลที่ ทางานไม่ดี อันเป็ นผลมาจาก
การศึ ก ษาและทัก ษะที่ ต่ า ของพวกเขา เช่ นเดี ย วกันกับ การพ านัก ในฮ่ อ งกงที่ ส้ ั นลงของ
คนทางานที่ยากจนในบางกลุ่มชาติพนั ธุ์ (เช่นชาวอินเดีย) นอกเหนือจากนี้ รายได้จากการจ้าง
งานที่ จากัดของคนงานชาวเอเชี ยตะวันออกก็มีผลต่อสัดส่ วนที่ สูงขึ้ นของพนักงานพาร์ ท
ไทม์/บุคคลที่ไม่ได้ทางานเต็มวัน



นอกจากนี้ คนทางานที่ยากจนในกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆมักต้องแบกรับภาระครอบครัวเพียงคน
เดี ย ว โดยเฉพาะอย่า งยิ่งสาหรั บ SAs ซึ่ งมี ส มาชิ กทางานเพียง 1.2 คนที่ ใ ห้ก ารช่ วยเหลื อ
ครั ว เรื อ นโดยเฉลี่ ย ประมาณ 4.2 คนในครั ว เรื อ นที่ ท างานที่ ย ากจน (ก่ อ นนโยบายการ
แทรกแซง) ในบรรดาครอบครัว เหล่านี้ ปากีสถานอยูใ่ นสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุด ดังนั้นจึง
ค่อนข้างยากที่จะออกจากความยากจนแม้กระทัง่ สาหรับครัวเรื อนที่พ่ ึงตนเองกับสมาชิ กที่
ทางาน เป็ นผลให้มีความชุกของการทางานที่ยากจนในระหว่าง EMs

ES.43 ข้ อสั งเกตที่4: การกาเนิดที่สูงขึน้ ของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่อยู่ต่ากว่ าเกณฑ์ ความยากจนเนื่ องจาก
การว่างงาน


อัตราการว่างงานของประชากรที่ยากจนของบางกลุ่มชาติพนั ธุ์สูงมาก ตัวอย่างเช่น อัตราการ
ว่างงาน (ก่อนนโยบายการแทรกแซง) ของปากีสถานและเนปาลที่ (18.7% และ 17.9%
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ตามลาดับ) สู งกว่าประชากรที่ยากจนทั้งหมด (16.6%) มันสะท้อนให้เห็นทางอ้อมถึงอัตรา
การเกิดของกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ ีที่ต่ากว่าเกณฑ์ความยากจนเนื่องจากการว่างงาน
ES.44 ข้อสังเกตที่ 5: นอกเหนือจากความยากจนในการทางานแล้ว ส่ วนแบ่งของผูส้ ู งอายุที่ยากจนจานวน
มาก (โดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่สังเกตเห็นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ แม้วา่ อัตราความยากจน
โดยรวมของผูส้ ู งอายุในกลุ่ม EM จะยังคงต่ากว่าประชากรทั้งหมดในฮ่องกง


ในขณะที่ความยากจนในการทางานเป็ นลักษณะความยากจนที่โดดเด่นของ EMs ส่ วนแบ่งที่
สู งขึ้นของผูส้ ู งอายุ EM ที่ยากจน (โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เช่นผูส้ ู งอายุ
ชาวไทยและชาวอินโดนี เซี ย) ในกลุ่มประชากรยากจนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่หลากหลายได้รับ
การสังเกตในปี 2016เมื่อเทียบกับปี 2011



ในฐานะที่ผสู ้ ู งอายุมีแนวโน้มที่จะไม่ทางาน ส่ วนแบ่งที่สูงขึ้นของผูส้ ู งอายุในกลุ่มชาติพนั ธุ์
อาจเพิ่มอัตราความยากจน มันไม่มีค่าอะไรเลยที่อตั ราความยากจนหลังจากนโยบายการ
แทรกแซง (เงิ นสดหมุ นเวียน) ของ SA และผูส้ ู งอายุท้ งั หมดใน EM (23.1% และ 25.9%
ตามลาดับ) ต่ากว่าประชากรทั้งหมด (31.6%)

ES.45 ข้ อสั งเกตที่ 6: การโอนสวัสดิการของรัฐบาลยังคงช่ วยลดสถานการณ์ ความยากจนของ EM โดยลด
ภาระทางการเงินของพวกเขา แม้ ว่าพวกเขาส่ วนใหญ่ จะพึ่งตนเองและพึ่งพาผลประโยชน์ ทาง
สั งคมน้ อยลง (เช่ น CSSA)


ด้วยความชุ ก ของครั ว เรื อ นในครั ว เรื อ นที่ ท างานในกลุ่ ม EMs สู ง กว่า พวกเขาส่ วนใหญ่
ประสบความส าเร็ จในการพึ่ ง ตนเองผ่า นการจ้า งงานและขึ้ น อยู่ก ับ ความช่ วยเหลื อ ด้า น
การเงิ นน้อยลง โดยทัว่ ไปแล้วหุ ้นของผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้รับ ผลประโยชน์ เ งิ นสดที่ ส าคัญในกลุ่ ม
ประชากรยากจนของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ที่สาคัญนั้นเพิ่มขึ้ นอย่างเห็ นได้ชัดระหว่างปี 2554 ถึ ง
พ.ศ. 2559



อย่างไรก็ตามในปี 2016 ตัวบ่งชี้ ความยากจนต่าง ๆ หลังจากนโยบายการแทรกแซง (เงินสด
หมุนเวียน) ยังดีข้ ึนกว่าในช่วงก่อนนโยบายการแทรกแซง การจัดหาเงินสดและสวัสดิการใน
รู ปแบบที่เกี่ยวข้อง (ส่ วนใหญ่ PRH) เป็ นส่ วนสาคัญต่อการปรับปรุ งตัวชี้วดั ความยากจนและ
ช่วยลดภาระทางการเงินของ EMs ท่ามกลางผลประโยชน์เงินสดหลัก CSSA มีประสิ ทธิ ผล
มากที่ สุ ด ขณะที่ SSA และ LIFA แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในการลดความยากจน
นอกจากนี้ ผลประโยชน์เงิ นสดและ PRH ก็มีประสิ ทธิ ภาพในการบรรเทาสถานการณ์ ความ
ยากจนของ EMs ด้วย
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ES.46 ข้อสังเกตที่ 7: เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาที่ต่าของ SAs สัดส่ วนของคนหนุ่ มสาวในบางกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ที่เข้าโครงการมัธยมศึกษาตอนต้นค่อนข้างต่า การมีความชานาญด้านภาษาที่เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่ขดั ขวางการจ้างงานและการเข้าร่ วมกับชุมชนของพวกเขา


สัดส่ วนของประชากรที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยูใ่ นระดับต่าใน SAบาง
กลุ่มชาติพนั ธุ์และกลุ่มชาติพนั ธุ์เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ระหว่างปี 2011 และ 2016 แม้จะมี
อัตราการเข้า เรี ย นในโรงเรี ย นของเยาวชน EMs ที่ เพิ่มขึ้ น อัตราการเข้า เรี ย นของเยาวชน
เนปาลยังคงอยูใ่ นระดับที่ต่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเยาวชน SAs บางคนยังคงมีอาการแย่ลงในแง่
ของการสาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและบางคนอาจลาออกจากโรงเรี ยน
เร็ วและเข้าทางาน



ในแง่ ของความสามารถทางภาษา SAs มี ความชานาญด้านภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาจี น
ส่ วนความสามารถในการอ่านและเขียนก็แย่กว่าการพูด เด็ก ๆ SAs มีความสามารถในการ
เรี ยนภาษาอังกฤษและภาษาจีนมากกว่าผูใ้ หญ่ นอกจากนี้ SAs ที่ไม่ได้ทางานมีความชานาญ
ในภาษาจี น และภาษาอัง กฤษน้อ ยกว่า SAs ที่ ท างานทั่ว ไป ซึ่ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ว่า ความ
เชี่ยวชาญภาษาจีนและภาษาอังกฤษอาจมีผลต่อการจ้างงาน

ผลกระทบของนโยบาย
ES.47 รัฐบาลให้ความสาคัญกับปั ญหาความยากจนและการบรรเทาทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผูด้ อ้ ยโอกาสได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้ง EMs ด้วย เพื่อช่วยให้ EMs ปรับตัว
เข้ากับชี วิตในฮ่องกง รัฐบาลจะยังคงให้การสนับสนุ นด้านการกาหนดเป้ าหมายที่เหมาะสมกับ
ความต้องการที่แตกต่างกันของ EMs ผ่านสานักงานและหน่วยงานต่างๆ
ES.48 การสนับสนุนการจ้ างงานและการฝึ กอบรม: การจ้างงานช่วยลดความเสี่ ยงด้านความยากจนในขณะที่
การเติบโตทางเศรษฐกิ จ การสร้างงานและการยกระดับทักษะจะเอื้อต่อการบรรเทาความยากจน
ผลการวิจยั ของรายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่าจานวนผูเ้ ข้าใหม่สู่แรงงาน EM สามารถมองเห็นได้
ในขณะที่ LFPR ของบางกลุ่มชาติ พนั ธุ์ยงั คงอยู่ในระดับต่ าและประชากรที่ ยากจนมีอตั ราการ
ว่างงานเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ความสามารถทางภาษาที่ต่าของคน EM บางคนอาจมีผลต่อ
การจ้างงานของพวกเขา ข้อสังเกตเหล่านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าความเสี่ ยงด้านความยากจนของพวกเขาจะ
ลดลงโดยการเพิ่มความสามารถทางภาษาและ LFPR
ES.49 กรมแรงงาน (LD) คณะกรรมการการว่า จ้างจัดหางาน สภาการฝึ กวิชาชี พ และสภาอุ ตสาหกรรม
ก่อสร้างจะให้การสนับสนุ นในการจ้างงาน EMs และการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับงานเพื่ออานวย
ความสะดวกในการพัฒนาทักษะและการเติบโตของรายได้
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ES.50 การสนั บสนุ นด้ า นการศึ ก ษา: การศึ กษาถื อเป็ นสิ่ งสาคัญในการบรรเทาความยากจนระหว่า งรุ่ น
ในขณะที่ความชานาญในภาษาจีนถื อเป็ นกุญแจสาคัญในการรวมเข้ากับชุ มชนและเข้าเรี ยนใน
โครงการมัธยมศึกษาตอนปลายของ EMs เห็นได้ชดั จากผลการวิจยั พบว่าจานวนประชากรที่ศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่ม SA และกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั ไม่สูงนัก นอกจากนี้
แม้วา่ อัตราการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนสาหรับเยาวชน EM ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นจะสู งขึ้น
แต่สถานการณ์ในกลุ่มเยาวชน SA บางกลุ่ม (เช่นเยาวชนเนปาล) ในด้านของการเข้าศึกษาในชั้นที่
สู งขึ้นยังคงเป็ นที่ตอ้ งการน้อย
ES.51 เป็ นเรื่ องของความสาคัญ เนื่องจาก EM ที่มีอายุนอ้ ยและโดยเฉพาะประชากรของ SA ควรได้รับการ
สนับ สนุ นเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ คนรุ่ นใหม่ ใ นฮ่ องกงเพื่ อยกระดับ คุ ณภาพของก าลัง คนในอนาคต
โดยรวมของเรา ความชานาญด้านภาษาจีนถื อเป็ นกุ ญแจสาคัญในการผนวกรวม EMs เข้ากับ
ชุมชนและการเข้าศึกษาในโครงการหลังมัธยมศึกษา สานักการศึกษาจะยังคงสนับสนุนนักเรี ยนที่
ไม่ได้พูดภาษาจีน (NCS) และผูป้ กครองของพวกเขาอีกด้วย
ES.52 บริการสวัสดิการ: ตราบเท่าที่มีการให้บริ การด้านสวัสดิการ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นฮ่องกงทั้งหมดที่มีความ
ต้องการโดยไม่คานึงถึงสัญชาติหรื อเผ่าพันธุ์ของตนจะได้รับบริ การสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียม
กันตราบเท่าที่ พวกเขามี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด สานักงานแรงงานและสวัสดิ การจะให้
ความช่ วยเหลื อ EMs ให้รวมเข้า กับ ชุ มชนผ่านบริ การต่ า งๆรวมถึ ง บริ ก ารด้านครอบครั วและ
บริ การสวัสดิการเด็ก บริ การสาหรับคนหนุ่มสาว บริ การด้านการแพทย์ แผนประกันสังคมต่างๆ
เป็ นต้น เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาการปรับตัวของพวกเขา และเสริ มสร้างการทางานทางสังคมและ
ความสามารถสาหรับพึ่งพาตนเอง
ES.53 ผลการวิจยั พบว่า EMs ส่ วนใหญ่ ป ระสบความสาเร็ จในการพึ่ง พาตนเองผ่านการจ้า งงาน ความ
ยากจนในการทางานเป็ นลักษณะเด่นของ EMs ที่ยากจน พวกเขาพึ่งพาการช่วยเหลือทางการเงิ น
น้อยลง นอกจากนี้ เปรี ยบเทียบกับประชากรที่ยากจนโดยรวม ส่ วนแบ่งของผูท้ ี่ไม่รับประโยชน์
เงิ นสดหลัก ๆได้ถู กเฝ้ า สั งเกตท่ า มกลาง EMs ที่ ย ากจน ของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ หลักและสั ดส่ วนนี้
เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
ES.54 SWD สานักงานเงินช่วยเหลื อครอบครัวที่ทางาน (WFAO) และตัวแทนความช่วยเหลื อด้านการเงิ น
นักเรี ยนและ LD จะยังคงส่ งเสริ มมาตรการช่วยเหลือต่างๆ (รวมถึงโครงการ LIFA และโครงการ
ช่ วยเหลื อค่าเดิ นทางตอบแทนการทางาน) เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจในโครงการ
ต่างๆของ EMs โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการยืน่ ใบสมัครเมื่อต้องการ
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ES.55 การมีส่วนร่ วมและเข้ าร่ วมกับชุ มชน: EMs เข้ามาตั้งถิ่นฐานในฮ่องกง ซึ่ งหลายคนได้เกิดและเติบโต
ในท้องถิ่ น พวกเขาได้กลายเป็ นสมาชิ กของสังคมฮ่องกงแล้ว สิ่ งสาคัญที่สุดคือการรวมเข้ากับ
ชุมชน ใช้ชีวิต และทางานอย่างมีความสุ ข รัฐบาลจะส่ งเสริ มความสามัคคีของชุ มชนในกลุ่ม EM
และให้ก ารช่ ว ยเหลื อ พวกเขา ในขณะเดี ย วกัน ก็ ช่ ว ยให้ พ วกเขาได้ใ ช้บ ริ ก ารสาธารณะ การ
ประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ก ับ EMs (โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง SAs) จะถู ก เร่ ง ขึ้ น โดย Home Affairs Bureau
(HAB) เพื่อใช้นโยบายสนับสนุนที่มีประสิ ทธิ ผลและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ES.56 การตรวจสอบสถานการณ์ ความยากจนอย่ างต่ อเนื่อง: การเติบโตที่เร็ วขึ้นของประชากรในกลุ่ม SA
และความเสี่ ยงด้านความยากจนที่ สูงขึ้ น รั ฐบาลจะต้องติ ดตามสถานการณ์ ค วามยากจนอย่า ง
สม่าเสมอ ผ่านทาง เช่น การสารวจสามะโนประชากร / โดยสามะโนประชากร เหล่านี้สามารถให้
ข้อมูลทางสถิติที่อพั เดทในการติดตามสถานการณ์ความยากจนของ EMs (โดยเฉพาะ SAs)
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