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  ฮอ่งกงเปน็เขตปกครองพเิศษของจีนตัง้อยู่ในมณฑลกวางตุง้ ในครสิตศ์ตวรรษที ่๑๙ ไดม้กีารค้าขายฝิน่ระหวา่งจีนกับอังกฤษ ในเวลาตอ่มาเกิดสงครามฝิน่ข้ึนหลงัสงครามจีนพา่ยแพ ้อังกฤษจึงไดย่ื้น
ข้อเสนอในการเชา่ฮอ่งกงเปน็เวลา ๙๙ ป ีและไดว้างรากฐานระบบการจัดการตา่ง ๆ  ใหกั้บฮอ่งกง ตอ่มาเมือ่ ก.ค.๔๐ อังกฤษไดส้ง่มอบคืนฮอ่งกงใหแ้ก่จีนและลงนามในสญัญาโดยมสีาระส าคัญวา่ฮอ่งกงจะอยู่
ในฐานะ การปกครองแบบ ๑ ประเทศ ๒ ระบบ ภายใน ๕๐ ป ีโดยทีผ่า่นมา เมือ่ ก.พ.๖๒ ผูบ้รหิารสงูสดุเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง ไดเ้สนอรา่งกฎหมายสง่ตวัผูร้า้ยข้ามแดน สรา้งความไมพ่อใจตอ่ชาวฮอ่งกงทีเ่หน็
วา่จะเปน็ชอ่งทางใหจี้นเข้ามาจัดการกับผูคิ้ดเหน็ตา่งทางการเมอืงกับจีน จึงท าใหม้ผีูอ้อกมาชมุนมุตอ่ตา้น แมว้า่ตอ่มาจะมปีระกาศวา่ไดห้ยุดพจิารณารา่งกฎหมายสง่ผูร้า้ยข้ามแดนแลว้ แตก่ารชมุนมุก็ยัง
ยกระดบัไปถึงการปดิสนามบนิ อันเนือ่งมาจากหลายสาเหต ุทัง้ความรูส้กึถึงความไมเ่ทา่เทยีมกันของชนชัน้และการทีช่าวฮอ่งกงตอ้งการใหม้กีารปฏิรปูทางการเมอืง เมือ่ ๑ ต.ค.๖๒ ครบรอบ ๗๐ ป ีแหง่การ
ก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจีนประธานาธบิด ีส ีจ้ินผงิ ย้ าถึงฐานะของรฐับาลในการบรหิาร ๑ ประเทศ ๒ ระบบ ทีใ่ชกั้บฮอ่งกงและมาเก๊า รวมทัง้นโยบายจีนเดยีวกับไตห้วนั และไดก้ลา่ววา่ “การรวมตวัเข้ากับ
แผน่ดนิแมเ่ปน็แนวโนม้ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้เปน็ผลประโยชนท์ีต่ามมาของชาตทิีย่ิ่งใหญ่และเปน็สิง่ทีช่าวจีนทกุคนรอคอย ไมม่ใีครและไมมี่พลงัใดมาหยุดย้ังได”้ จะเหน็ไดว้า่เปน็ไปไดย้ากเหลอืเกินทีจี่นจะยอมตาม
ข้อเรยีกรอ้งของผูช้มุนมุ โดยเฉพาะการปฏิรปูการเลอืกตัง้ และหากการประทว้งเปน็ไปอย่างยึดเย้ือยาวนานจนเกินไปอาจจะสง่ผลเสยีตอ่ฮอ่งกงเองและอาจจะเปน็ไปไดว้า่ประชาชนในฮอ่งกงทีเ่ดอืดรอ้นจะ
ออกมาตอ่ตา้นเองในทีส่ดุ 

วิกฤตการณ์ฮ่องกง : ความท้าทาย ๑ ประเทศ ๒ ระบบ 

 ฮอ่งกงเปน็เขตปกครองพเิศษของจนีตัง้อยูใ่นมณฑลกวางตุง้ เปน็ทา่น้ าลกึ
ทางดา้นชายฝัง่ทางใตส้ดุของจนี ในครสิตศ์ตวรรษที ่๑๙ ไดม้กีารคา้ขายฝิน่ระหวา่ง
องักฤษกบัจนี ในเวลาตอ่มาเกดิปญัหากระทบกระทัง้กนัจนเกดิสงครามฝิน่ขึน้หลงั
สงครามจนีพา่ยแพอ้งักฤษจงึไดย้ืน่ขอ้เสนอในการเชา่ฮอ่งกงเปน็เวลา ๙๙ ป ีองักฤษ
ไดว้างรากฐานระบบการจดัการตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเปน็การศกึษา การปกครอง รวมทัง้
ผงัเมอืงใหก้บัฮอ่งกงและดว้ยภมูปิระเทศของฮอ่งกงทีเ่ปน็เมอืงทา่น้ าลกึเหมาะแก่
การจอดเรอืสนิคา้ขนาดใหญ ่ฮอ่งกงจงึกลายเปน็เมอืงทา่เศรษฐกจิ เปรยีบไดก้บัวา่
เปน็ประตสููจ่นี  
 เมือ่ ก.ค.๔๐ องักฤษไดท้ าพธิมีอบคนืฮอ่งกงใหแ้กจ่นีและลงนามในสญัญา
โดยมสีาระส าคญัวา่จนีจะยอมใหฮ้อ่งกงอยูใ่นฐานะ "เขตปกครองตนเอง" ภายใน 
๕๐ ป ีมกีารปกครองแบบ ๑ ประเทศ ๒ ระบบ โดยจนีรบัผดิชอบดา้นกจิการ
ตา่งประเทศ การทหารและความมัน่คง สว่นการบรหิารยงัคงใหอ้สิระแกช่าวฮอ่งกง
เหมอืนเดมิ อยา่งไรกต็าม ดว้ยทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์ฮอ่งกงกย็งัมบีทบาทส าคญัยิง่ใน
ศตวรรษที ่๒๑ ในฐานะเมอืงทา่การคา้ระหวา่งประเทศ เปน็ศนูยก์ลางเศรษฐกจิที่
ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
 สาเหตแุละสถานการณข์องการชมุนมุในฮอ่งกง 

ฮอ่งกงเปน็เขตบรหิารพเิศษของจนีมเีสรภีาพทางการแสดงออก การคงตลาด
เสร ีและการปกครองภายใตก้ฎหมาย Common Law แบบองักฤษ โดยทีผ่า่นมา เมือ่ 
ก.พ.๖๒ ผูบ้รหิารสงูสดุเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง นางแครร์ ีหล่ า ไดเ้สนอรา่งกฎหมาย
ผูก้ระท าผดิทีห่ลบหนแีละการชว่ยเหลอืทางกฎหมายซึง่กนัและกนัในคดอีาชญากรรม
ฉบบัแกไ้ข โดยกฎหมายนีค้รอบคลมุการสง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดนใหก้บัจนีแผน่ดนิใหญ่
และเขตอ านาจอืน่ ๆ  ทีไ่มไ่ดม้ขีอ้ตกลงสง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดนกอ่นหนา้นีก้บัฮอ่งกง 

 ซึง่จดุเริม่ตน้เกดิจากคดสีะเทอืนขวญัเมือ่ชายหนุม่ชาวฮอ่งกงไดส้งัหาร
แฟนสาวของตนเองทีไ่ตห้วนัหลงัจากนัน้ไดห้นกีลบัมาทีฮ่อ่งกง ทางการฮอ่งกง
จบักมุชายหนุม่ไดแ้ละตดัสนิในคดฟีอกเงนิแตว่า่ไมส่ามารถสง่ตวักลบัไปยงัไตห้วนั
ไดเ้นือ่งจากระหวา่งฮอ่งกงและไตห้วนัไมม่กีฎหมายสง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดน จงึเปน็ทีม่า
ของการเสนอรา่งกฎหมายฯ โดยทางการฮอ่งกงใหเ้หตผุลวา่ เพือ่ไมใ่หฮ้อ่งกงเปน็ที่
หลบซอ่นตวัของเหลา่อาชญากร แตใ่นทางกลบักนัผูท้ีต่อ่ตา้นรา่งกฎหมายนีก้ลบั
มองวา่อาจเปน็ชอ่งทางทีจ่ะจดัการกบันกัมนษุยชนหรอืผูท้ีค่ดิเหน็ตา่งทางการเมอืง
กบัจนี ซึง่จะถกูจบัตวัสง่ไปด าเนนิคดทีีจ่นีแผน่ดนิใหญ ่โดยรา่งกฎหมายดงักลา่ว
นอกจากจะบงัคบัใชก้บัชาวฮอ่งกงแลว้ยงับงัคบัใชก้บัชาวตา่งชาตทิีอ่าศยัอยูใ่น
ฮอ่งกง, เดนิทางผา่น, เขา้มาทอ่งเทีย่ว, รวมถงึการเขา้มาท าธรุกจิในฮอ่งกงดว้ย โดย
รา่งกฎหมายนีม้อบหมายใหผู้บ้รหิารสงูสดุของฮอ่งกงซึง่ถกูเลอืกโดยรฐับาลจนีเปน็
ผูด้แูลการสง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดน ตา่งจากปจัจบุนัทีส่ภานติบิญัญตัฮิอ่งกงเปน็ผูม้ี
อ านาจในการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน แมท้างการฮอ่งกงไดแ้ถลงการณว์า่รา่งแรกของ
กฎหมายฯ ไดม้กีารปรบัแกแ้ลว้ เพือ่ปกปอ้งสทิธมินษุยชนและใหค้ ามัน่วา่จะมกีาร
ไตส่วนอยา่งเปน็ธรรมและจะไมม่กีารสง่ตวัผูต้อ้งหาในคดกีารเมอืงใหก้บัจนีอยา่ง
แนน่อน และเพิม่เงือ่นไขในการสง่ตวัผูต้อ้งหาเฉพาะทีม่โีทษจ าคกุเกนิ ๗ ป ีจากเดมิ
ทีเ่คยเสนอไว ้๓ ป ีและครอบคลมุคดอีาชญากรรมทีร่า้ยแรงเทา่นัน้ ตอ่มาแม้
ผูบ้รหิารสงูสดุฮอ่งกงจะออกประกาศวา่ ไดห้ยดุพจิารณารา่งกฎหมายสง่ผูร้า้ยขา้ม
แดนแลว้ แตก่ารชมุนมุกย็งัยกระดบัไปถงึการปดิสนามบนิ อนัเนือ่งมาจาก
ความรูส้กึถงึความไมเ่ทา่เทยีมกนัของชนชัน้ โดยในปจัจบุนัฮอ่งกงเปน็ตลาดทนุ
อนัดบั ๓ ของโลก มมีลูคา่ตลาดรวมกนัทัง้หมด ๑๗๐ ลา้นลา้นบาท หรอืใหญก่วา่
ตลาดหลกัทรพัยไ์ทย ๑๐ เทา่ แตภ่ายใตเ้ศรษฐกจิทีด่ดู ีราคาอสงัหารมิทรพัย ์
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นโยบายทีด่นิและสวสัดกิารบา้นของรฐับาลฮอ่งกง กลบัเอือ้ตอ่นกัธรุกจิ ท าใหร้าคาที่
พกัสงูเกนิทีค่นฮอ่งกงทัง้ระดบัลา่งและระดบักลางจะซือ้ได ้ท าใหค้นฮอ่งกงทัว่ไป   
ทัง้เยาวชน นกัศกึษา รวมถงึผูท้ีเ่ริม่ท างานในวยัหนุม่สาว รูส้กึวา่ตวัเขาเองใชช้วีติอยู่
อยา่งล าบาก ในเมอืงทีเ่ขาเกดิมา ๑ ประเทศ ๒ ระบบ ทีฮ่อ่งกงอยากไดก้ลบั
กลายเปน็สิง่ทีเ่อือ้ประโยชนค์นรวย นอกจากนัน้ยงัมปีญัหาการเลอืกผูบ้รหิารสงูสดุที่
แมว้า่ฮอ่งกงจะมผีูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ ๓.๕ ลา้นคน แตก่ไ็มส่ามารถเลอืก
ผูบ้รหิารสงูสดุฮอ่งกงได ้โดยทีผ่า่นมาผูบ้รหิารเขตฮอ่งกง มาจากการเลอืกโดย
คณะกรรมการเลอืกตัง้จ านวน ๑,๒๐๐ คน ซึง่ไดม้าจากการแตง่ตัง้จากรฐับาลจนี
และการแตง่ตัง้ผูบ้รหิารสงูสดุฮอ่งกงตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากรฐับาลจนีดว้ย ซึง่เปน็
ทีม่าของขอ้เรยีกรอ้งจากผูช้มุนมุ ดงันี ้(๑) ยกเลกิกฎหมายสง่ผูร้า้ยขา้มแดน        
(๒) ใหม้กีารสอบสวนต ารวจทีใ่ชค้วามรนุแรงในการปราบผูช้มุนมุ (๓) ไมเ่อาผดิผู้
ชมุนมุทีถ่กูจบั (๔) หยดุเรยีกผูช้มุนมุวา่ผูก้อ่จลาจล (๕) เริม่มกีระบวนการปฏริปู
การเมอืง จากขอ้เรยีกรอ้งทีก่ลา่วมาทางการฮอ่งกงไมไ่ดต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ
ทัง้หมดของผูช้มุนมุจงึเปน็สาเหตใุหก้ารชมุนมุยงัคงด าเนนิตอ่ไป 
ผลกระทบจากการชมุนมุ 
 ผลจากการชมุนมุสง่ผลตอ่เศรษฐกจิของฮอ่งกง โดยเฉพาะในแงข่องการ
ทอ่งเทีย่ว เพราะนบัตัง้แตเ่กดิการประทว้งตัง้แต ่ม.ิย.๖๒ นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไป
ฮอ่งกงลดลงถงึรอ้ยละ ๘ เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปกีอ่นหนา้ และเดอืน 
ก.ค.๖๒ กล็ดลงไปถงึรอ้ยละ ๑๒ นอกจากนัน้ ทางการฮอ่งกงยงัไดป้รบัลดคาดการณ์
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจากเดมิคาดวา่จะโตรอ้ยละ ๒-๓ เหลอืเพยีงรอ้ยละ     
๐-๑ ซึง่ถอืเปน็ตวัเลขการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่่ าสดุในรอบ ๑๐ ป ีลา่สดุ Moody’s 
Investor Service สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืระดบัสากล ไดป้รบัลดความ
นา่เชือ่ถอืของฮอ่งกงจากเดมิม ี“เสถยีรภาพ” ลดลงมาเปน็ “ลบ” เนือ่งจากวา่มี
ปจัจยัเสีย่งทีจ่ะบัน่ทอนความแขง็แกรง่ของสถาบนัตา่ง ๆ  ของฮอ่งกงในชว่งเวลาทีม่ี
การชมุนมุประทว้ง และกอ่นหนา้นีไ้มน่าน Fitch Ratings ๑ ใน ๓ สถาบนัจดัอนัดบั
สากลทีท่ัว่โลกใหก้ารยอมรบั กไ็ดป้รบัลดอนัดบัความนา่เชือ่ถอืพนัธบตัรสกลุเงนิ
ต่างประเทศระยะยาวของฮ่องกงจากเดิม “AA+” ปรับลดลงเหลือเพียง            
“AA” เทา่นัน้  
 จากการปดิสนามบนิฮอ่งกงท าใหต้อ้งมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ เมือ่มองในมมุที่
กระทบตอ่ไทยนัน้ แนน่อนวา่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิโดยเฉพาะธรุกจิทางดา้นการ
ทอ่งเทีย่วของไทย เนือ่งจากปกตใินชว่งเดอืน ส.ค. ของทกุปเีปน็ชว่ง High season  
ทีน่กัทอ่งเทีย่วชาวฮอ่งกงนยิมมาเทีย่วเมอืงไทยมากทีส่ดุในรอบป ีจากการประเมนิ
หากปดิสนามบนิเปน็เวลา ๗ วนัจะกระทบนกัทอ่งเทีย่วจ านวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน 
และหากค านวณเปน็จ านวนเงนิจะอยูท่ีป่ระมาณ ๑,๔๐๐ ลา้นบาท นอกจากนัน้ยงั
ไมร่วมนกัทอ่งเทีย่วชาตอิืน่ ๆ  ทีใ่ชฮ้อ่งกงเปน็จดุแวะเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางมา
ทอ่งเทีย่วยงัไทยอกีจ านวนมาก 
บทสง่ทา้ย 
  จากการชมุนมุทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัรฐับาลจนีไดบ้ทเรยีนจากประสบการณท์ี่
ผา่นมาวา่คงไมอ่าจใชค้วามรนุแรงเพือ่จดัการกบัผูช้มุนมุไดโ้ดยตรง รฐับาลจนีจงึไดใ้ช้
มาตรการตา่ง ๆ  เชน่ การกดดนัพนกังานบรษิทัเอกชน จากกรณขีองสายการบนิ    
คาเธย่แ์ปซฟิคิ ซึง่รฐับาลจนีมคี าสัง่ถงึสายการบนิฯ สัง่หา้มพนกังานทีส่นบัสนนุหรอื
รว่มชมุนมุท างานในสายการบนิดงักลา่ว นอกจากนัน้ จนียงัมอีทิธพิลตอ่ฮอ่งกงทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิและพลงังาน  โดยจนีมกีารลงทนุ ๑ ใน ๔ ของการลงทนุจาก
ตา่งชาตทิัง้หมด อกีทัง้ชาวตา่งชาต ิ๓ ใน ๔ ทีเ่ขา้มาเทีย่วในฮอ่งกงคอืชาวจนี และ

การผลติไฟฟา้ ๑ ใน ๔ ของการใชท้ัง้หมดในฮอ่งกงกม็าจากจนี นอกจากนัน้ใน
ปจัจบุนั จนียงัมกี าลงัทหารทีป่ระจ าการอยูใ่นฮอ่งกงประมาณ ๕,๐๐๐ นาย 
 การเฉลมิฉลองครบรอบ ๗๐ ปแีหง่การกอ่ตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีอยา่ง
ยิง่ใหญ ่ตอกย้ าการกา้วขึน้สูม่หาอ านาจของโลกอกีขัว้หนึง่ โดยประธานาธบิด ี        
ส ีจิน้ผงิ ย้ าถงึความเปน็เอกภาพ การพฒันา ความเขม้แขง็ของจนี และไดก้ลา่ว
ปราศรยัวา่ “ไมม่อีะไรมาหยดุยัง้ความกา้วหนา้ของจนี ไมม่อีะไรมาสัน่สะเทอืน
รากฐานของชาตทิีย่ิง่ใหญน่ีไ้ด”้ นอกจากนัน้ยงัเนน้ย้ าฐานะของรฐับาลในการบรหิาร 
๑ ประเทศ ๒ ระบบ ทีใ่ชก้บัฮอ่งกงและมาเกา๊ รวมทัง้นโยบายจนีเดยีวกบัไตห้วนั 
โดยกลา่ววา่ “การรวมตวัเขา้กบัแผน่ดนิแมเ่ปน็แนวโนม้ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้เปน็
ผลประโยชนท์ีต่ามมาของชาตทิีย่ิง่ใหญแ่ละเปน็สิง่ทีช่าวจนีทกุคนรอคอย ไมม่ใีคร
และไมม่พีลงัใดมาหยดุยัง้ได”้ จะเหน็ไดว้า่ทัง้อ านาจและความไดเ้ปรยีบทีจ่นีมเีปน็ไป
ไดย้ากเหลอืเกนิทีจ่นีจะยอมตามขอ้เรยีกรอ้งของผูช้มุนมุ โดยเฉพาะการปฏริปูการ
เลอืกตัง้ และหากการประทว้งเปน็ไปอยา่งยดึเยือ้ยาวนานจนเกนิไปอาจจะสง่ผลเสยี
ตอ่ฮอ่งกงเองและอาจจะเปน็ไปไดว้า่ประชาชนในฮอ่งกงทีเ่ดอืดรอ้นจะออกมา
ตอ่ตา้นเองในทีส่ดุ เหตกุารณช์มุนมุทีฮ่อ่งกงยงัไมแ่นน่อนวา่จะจบลงเมือ่ใด ซึง่
ผลกระทบตอ่ไทยไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ แตย่งัจะไมเ่ปน็ผลดตีอ่การ
สง่ออกของไทยไปยงัฮอ่งกงในชว่งทีเ่หลอืของปอีกีดว้ย โดยมกีารคาดการวา่อาจฉดุ
ใหก้ารสง่ออกไปฮอ่งกงสญูเสยีประมาณ  ๑๗,๕๐๐–๓๑๕,๐๐๐ ลา้นบาท ท าใหม้ี
การคาดการวา่ทัง้ป ี๖๒ การสง่ออกของไทยไปฮอ่งกงมคีวามเสีย่งหดตวัสงูขึน้มาที่
ราวรอ้ยละ ๙–๑๒ ทัง้นีย้งัไมร่วมสนิคา้ทีไ่ทยสง่ออกไปยงัจนีโดยตอ้งผา่นเขา้ไปทาง
ฮอ่งกงกอ็าจจะไดร้บัผลกระทบอกีดว้ย ไทยอาจพจิารณาในการเพิม่ทางเลอืกในการ
ดงึนกัทอ่งเทีย่วจากประเทศอืน่ เชน่ ประเทศในเอเชยีตะวนัออกกลางและเอเชยี
ตะวนัออก เพือ่ชดเชยนกัทอ่งเทีย่วจากฮอ่งกง และการปรบัเปลีย่นเสน้ทางการขนสง่
สนิคา้จากฮอ่งกงมาเปน็สงิคโปร ์นอกจากนัน้ควรแนะน าคนไทยใหห้ลกีเลีย่งพืน้ที่
อันตรายต่าง ๆ  และให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง          
ระหวา่งประเทศ 
 ในสว่นของกองทพัในฐานะทีเ่ปน็หนว่ยงานดา้นความมัน่คงและมหีนา้ที่
หลกัในการรกัษาความสงบปลอดภยัทัง้ภายนอกและภายในประเทศ อาจตอ้งเพิม่
ความระมดัระวงัหรอืเพิม่มาตรการในการเฝา้ระวงัและปอ้งกนัเหตทุีอ่าจสง่ผลกระทบ
ตอ่ไทยเพิม่มากขึน้ เชน่ การใชไ้ทยเปน็พืน้ทีใ่นการเคลือ่นไหวในลกัษณะตา่ง ๆ  เชน่ 
การชมุนมุประทว้งหนา้สถานทตูจนี การใชส้ือ่ไทยในการออกแถลงการณต์อ่ตา้นการ
กระท าของเจา้หนา้ทีฮ่อ่งกง การกอ่เหตสุรา้งสถานการณข์องกลุม่ผูไ้มห่วงัด ีเปน็ตน้ 
นอกจากนัน้ควรใชม้าตรการเชงิรกุสรา้งความเขา้ใจแกป่ระชาชนในประเทศไมใ่หถ้กู
ปลกุปัน่เพือ่ประโยชนข์องผูไ้มห่วงัดทีีอ่าจจะฉวยโอกาสสรา้งสถานการณไ์ด ้
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