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ที�เมืองคาวาซากิมีจุดมุ่งหมายที�จะทําให้ “สังคมที�มีหลากหลายวฒันธรรมอยู่ร่วมกัน” เป็นจริงขึ �นมา โดยให้มีการดําเนินชีวิตในความ 
หลากหลายของสญัชาติ เผ่าพนัธ์ุ และวฒันธรรม ที�แตกตา่งกนั ทกุคนยอมรับซึ�งกนัและกนั ตลอดจนให้ความสําคญักบัสิทธิมนษุยชนเพื�อ 
ที�จะสามารถใช้ชีวติอยู่ร่วมกนัในฐานะ พลเมืองได้อย่างอิสระด้วยตนเอง ในครั �งนี �เราได้ดําเนินการสํารวจสภาพที�เป็นจริง เพื�อให้เข้าใจถึง 
ความคิดเห็นสภาพที�เป็นจริง ตลอดจนความต้องการของพลเมืองชาวต่างชาติที�อาศยัอยู่ในเมืองคาวาซากิ และนําผลมาใช้ประโยชน์ใน 
การพฒันานโยบายและมาตรการของเมืองการสํารวจลกัษณะนี �หา่งจากครั �งก่อนในปีค.ศ. ���� มาประมาณ �� ปี

การสํารวจครั �งนี �ได้สอบถามถึงเรื�องต่างๆ เช่น การใช้ชีวิตประจําวนั การแพทย์และประกนั การเลี �ยงดบูุตรและการศกึษา กิจกรรมใน 
ท้องถิ�นและการเข้าร่วมการเมือง การทํางาน และการปกครองของเทศบาล เป็นต้น แบบการสํารวจ (แบบสอบถาม) นอกจากฉบบัภาษา 
ญี�ปุ่ นแล้ว ได้มีการแปลเป็นภาษาองักฤษ จีน เกาหลีและเกาหลีเหนือ สเปน โปรตเุกส ตากาล๊อก ไทย และเวียดนาม  

จากการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ ¡,��� คน ซึ�งถูกสุ่มเลือกจากพลเมืองชาวตา่งชาติที�อาศยัอยู่
ในเมือง และมีอายตุั �งแต ่18 ปี ขึ �นไป (ผู้ที�ไม่ได้ถือสญัชาตญีิ�ปุ่ น ซึ�งได้มีผู้ตอบกลบั ��� คน (อตัราส่วนการตอบกลบั: �¢%) ดจูากผู้ที�ตอบ 
กลบัมาแยกตามเพศชายเพศหญิงเป็นชาย �£% เป็นหญิง ¤�% ไม่ระบ ุ�% คดิเป็นเพศหญิงประมาณ ¤�% นอกจากนี � ได้แยกตามเขตที�
อาศยัอยู่และสญัชาต/ิภมิูภาคได้ดงัต่อไปนี �

【แยกตามเขตที�อาศยัอยู】่   【แยกตามสญัชาต/ิภูมภิาค】

ในหนงัสือรายงาน <ฉบบัสรุปย่อ> นี �จะอธิบายถงึสิ�งสําคญัที�ได้จากผลการสํารวจ ที�เมืองคาวาซากิ

เราจะนําผลของการสํารวจครั �งนี �มาใช้เป็นพื �นฐานในการพฒันานโยบายและมาตรการของเมือง  
เพื�อบรรลจุดุมุ่งหมายในการสร้างสงัคมที�มีหลากหลายวฒันธรรมอยู่ร่วมกนั 

ทั �งนี � สามารถดฉูบบัสรุปย่อของหนงัสือรายงานที�เป็นภาษาองักฤษ จีน เกาหลี เกาหลีเหนือ สเปน โปรตเุกส ตากาล๊อก ไทย 
และเวียดนาม ได้จากโฮมเพจด้านล่างนี �

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-7-4-0-0-0-0-0-0-0.html

หนังสอืรายงานการสํารวจความคดิเห็นของพลเมอืง
ชาวตา่งชาตเิมอืงคาวาซากิ
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ผลที�ได้พบวา่การตอบข้อมลูส่วนตวัเกี�ยวกบัความสามารถภาษาญี�ปุ่ นของตวัเอง ประมาณ ¦�% ตอบว่า “ไม่มีปัญหา” ในด้าน 
<การฟัง การพดู> และ <การอ่าน การเข้าใจ> แตใ่นทางกลบักนั 5~9% ตอบวา่ “เกือบไม่ได้เลย” โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้าน
<การเขียน> โดยประมาณ ��% ตอบว่า “เกือบไม่ได้เลย” 

【ความสามารถภาษาญี�ปุ่ น】

เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาศยัอยู่ที�บ้านของตวัเอง (บ้านเดี�ยว หรือแมนชั�น) สะท้อนให้เห็นถงึการเพิ�มขึ �นของผู้ ที�อาศยั
อยู่ที�เมืองคาวาซากินาน อตัราส่วนของผู้ ที�มีบ้านในระหว่าง 20 ปีนี �เพิ�มสูงขึ �น ในทางกลบักนั ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากมี 
ประสบการณ์ “ถกูปฏิเสธให้เข้าอยูเ่นื�องจากเป็นชาวตา่งชาติ” (21%) หรือ “ไม่มีผู้คํ �าประกนั” (17%) ที�เมืองคาวาซากิ มี  
“ระบบสนบัสนนุงานที�อยู่อาศยั” แตพ่บว่ามีผู้ ที�รู้จกันั �นไม่ถงึ 20% นอกจากนี �มีผู้ ที�ไม่เข้าใจวิธีการสมคัรเข้าบ้านเช่าของรัฐบาลถงึ 16% 

【ประเภทของที�อยูอ่าศยั】
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บา้นหรอืบา้นเชา่
ของบรษัิท
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อื�นๆ
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■ ผู้ที�ตอบว่า“ไม่มีปัญหา ในการใช้ภาษาญี� ปุ่น มี ��~��%

■ ผู้ที�อาศัยอยู่ที�บ้านของตัวเองเพิ�มขึ �น

（％） 

（％） 

ไม่มปัีญหาในการเขยีน
31.4

เขียนอกัษรคนัจทิี�ง่ายๆ ฮริากานะ คา
ตาคานะได ้ 35.7

เขียนไดแ้คอ่กัษรคนัจิ
1.7

เขียนฮิรากานะ คาตาคานะได้
11.7

เขียนได้ถา้ใช้คอมพิวเตอร์หรือ
สมาร์ทโฟน  10.2

เขียนเกือบไม่ไดเ้ลย
9.3

ไม่มปัีญหาในการอา่น
42.0

เขา้ใจฮริากานะ
คาตาคานะและอกัษรคนัจทีิ�งา่ยๆ  40.3

เขา้ใจเฉพาะฮริากานะ คาตาคานะ
9.5

เขา้ใจเฉพาะอกัษรคนัจิ
1.4

อา่นเกือบไม่ไดเ้ลย
6.7

ไม่มปัีญหาในการฟัง พูด
44.4

ไดเ้ฉพาะบทสนทนาประจาํวนั
38.7

เขา้ใจเฉพาะคาํศพัท์
12.2

ฟงั พูดเกือบไม่ไดเ้ลย
4.7
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การฟัง การพูด（N=657）

การอา่น การเขา้ใจ（N=652）

การเขยีน（N=656）
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ดจูากตําแหน่งในการทํางาน พบวา่มีพนกังานประจําที�เป็นเพศชายมากกว่าครึ�งหนึ�ง แตเ่พศหญิงอยูท่ี�ประมาณ 20% อตัราส่วนของ 
การจ้างงานถาวรที�รวมถงึกรรมการบริษัท จากการดเูฉพาะผู้ มีงานทําพบว่า การสํารวจในปีค.ศ.���� เป็นเพศชาย 40% เพศหญิง 29% 
แตใ่นปีค.ศ.���¦ (การสํารวจครั �งนี �) เป็นเพศชาย 61% เพศหญิง 35% เปอร์เซนต์ของการจ้างงานถาวรทั �งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโน้ม
ที�จะเพิ�มขึ �น โดยเฉพาะที�เหน็เด่นชดั คือการเพิ�มขึ �นของเพศชาย จากการสํารวจพื �นฐานโครงสร้างการมีงานทํา (ปี ค.ศ.����)อตัราส่วนการ 
จ้างงานถาวรของผู้ มีงานทําในเมืองคาวาซากิ เป็นเพศชาย 68% เพศหญิง 42% 
ส◌ําหรับการจ้างงานถาวรยงัคงมีความแตกต่างกนัระหว่าง คนต่างชาตแิละคนญี�ปุ่ น

【ตําแหนง่ในการทาํงาน】

40% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั �งหมด อาศยัอยู่กบับุตรที�อายุ 18 
ปีหรือตํ�ากว่า จากการสอบถามถึงสญัชาตขิองเดก็เหล่านั �น
พบว่ามีสญัชาตญีิ�ปุ่ น 51% (“ไม่มี” 41% และ “ไมร่ะบ”ุ 8%) 

จากการสอบถามถึงภาษาที�ใช้ภายในครอบครัว พบว่า 43% 
ของผู้ ที�ตอบกลบัมาว่าอาศยัอยู่กบับุตรด้วยกนัใช้ภาษาญี�ปุ่ นและภาษ
าแม่ของผู้ ที�ตอบ กลบัมา 36% ใช้ภาษาญี�ปุ่ นอย่างเดียว เทา่นั �น และ 
�¡% ใช้ภาษาแม่เป็นหลกั

【เด็กที�มสีญัชาตญิี�ปุ่ น】

การสํารวจครั �งนี � ถามถงึประสบการณ์การถกูแบง่แยกในด้านต่างๆ เช่น 
ที�อยู่อาศยั ในการหางานทําหรือการทํางาน และอื�นๆ 41% 
ของผู้ ที�ตอบกลบัมาทั �งหมดเคยมีประสบการณ์การถูกแบง่แยก และ ��% 
มีประสบการณ์ดงักล่าวในระหว่าง 1 ปีที�ผ่านมา

มีผู้ ที�ถกูให้แสดงไซริวการ์ด (หรือไกโคคจิุนโทโรคโุชเมโชะ) 
เพื�อยืนยนัตนเอง ที�ร้าน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้นถงึ 14% 
※

ผู้ ที�มีสิทธิในการเรียกร้องให้แสดงไซริวการ์ดต้องเป็นผู้ ที�มีอํานาจตามกฎห
มาย เช่นตํารวจ กองตรวจคนเข้าเมือง และอื�นๆ เทา่นั �น

【ในระหวา่ง 1 ปีที�ผา่นมา
ประสบการณ์ที�รูส้กึวา่ถกูแบง่แยกหรอืไม】่

21.6 5.6 12.1 21.8 11.9 27.0

51.8 13.4 13.7 5.4
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ชาย（N=336）

หญงิ（N=537）

พนักงานประจํา
ธรุกจิสว่นตัว
การจา้งงานแบบมกํีาหนดระยะเวลา
พนักงานพารท์ไทม์
วา่งงาน
ผูท้ี�ไมทํ่างาน

■ เนื�อหาที�สําคัญ
・การบรกิารของโรงพยาบาล 
・การรูส้กึกังวลและไมป่ลอดภัยในขณะที�อยูใ่นเมอืง
・การโดนตํารวจเรยีกทั �งๆที�ไมไ่ดทํ้าอะไรผดิ

■ มีการเพิ�มขึ �นของพนักงานประจาํ แต่ยังมีความแตกต่างกันกับคนญี� ปุ่น

■ จาํนวนครึ�งหนึ�งของเด็กมีสั
ญชาติญี� ปุ่น

■ ในระหว่าง � ปีที�ผ่านมา 
ประมาณ ��% 
ประสบกับการรู้สึกว่าถูกแบ่งแยก

（％） 

（％） 

（％） 

ไมไ่ดร้ะบุ
8.3

มี
50.7ไมม่ี

41.0 ไมม่ี
80.3

มี
19.7
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การประชมุตวัแทนพลเมืองชาวตา่งชาตกิ่อตั �งขึ �น เพื�อสร้างเมืองให้ดีขึ �น โดยให้พลเมืองชาวต่างชาตเิข้าร่วมทางการเมือง จากการที�ได้ถาม
ถงึการประชมุตวัแทนนี � พบว่า 21% “รู้จกั” 30% “เคยได้ยินแตไ่ม่ค่อยรู้จกั” และ ¦£% “ไม่รู้จกั” แตว่า่ถ้าอาศยัอยู่ที�เมืองคาวาซากินาน ก็จะมี 
แนวโน้มในการรับรู้สงูขึ �น

และได้ถามผู้ ที�ตอบว่า “รู้จกั” ถงึการประชมุตวัแทนพลเมืองชาวตา่งชาตวิา่ มีประโยชน์สําหรับการใช้ชีวิตที�ดีของชาวตา่งชาติหรือไม ่พบว่า 
50% “คิดว่ามี” 10% “คดิว่าไม่มี” และ ��% “ไม่ทราบ” 

【การรบัรูก้ารประชมุตวัแทน และจาํนวนปีที�อาศยัอยูใ่นเมอืง】

นอกจากนี � ยงัสามารถดผูลอย่างละเอียดของหนงัสือรายงาน (ภาษาญี�ปุ่ นเท่านั �น) ได้ที�โฮมเพจด้านล่างนี �

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-7-4-0-0-0-0-0-0-0.html

เดือน มีนาคม ค.ศ. ���¡

ออกโดย : Human Rights and Gender Equality Office, 
Citizens' and Children's Affairs Bureau, Kawasaki City 

1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki City 210-8577 

โทรศพัท์ : 044-200-2359  แฟกซ ์: 044-200-3914  E-mail : 25gaikok@city.kawasaki.jp 
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3.0 18.2 78.8

20.8 30.2 46.7
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ทั �งหมด（N=921）

ไมถ่งึ 1 ปี（N=132）

1～3 ปีที�ผา่นมา（N=195）

4～6 ปีที�ผา่นมา（N=131）

7～9 ปีที�ผา่นมา（N=104）

มากกวา่ 10 ปี（N=324）

รูจั้ก เคยไดย้นิแตไ่มค่อ่ยรูจั้ก ไมรู่จ้ัก ไมไ่ดร้ะบุ

■ 20% “รู้จัก” การประชุมตัวแทนพลเมืองชาวต่างชาติ

（％） 


