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คำ�แถลง: จลุส�รเลม่น ี แ้นะนำ�คว�มเป น็ม�เก ีย่วกบัก�รออกกฎหม�ยของส�ธ�รณรฐัประช�ชนจ นีว�่
ดว้ยก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ใินเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง สรปุเน ื อ้ห�หลกัและตอบคำ�ถ�มท ีพ่บ

บอ่ยเก ีย่วกบักฎหม�ย

ฉบบัแปลน ี ้ใช เ้พ ือ่ก�รอ�้งอ งิเท�่น ั น้ 
ในกรณ ที ีม่ คีว�มคล�ดเคล ือ่นระหว�่งฉบบัแปลและตน้ฉบบั ใหย้ ดึตน้ฉบบัเป น็หลกั

กฎหม�ยของส�ธ�รณรฐัประช�ชนจ นีว�่ดว้ยก�ร
รกัษ�คว�มม ัน่คงแหง่ช�ต ใินเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง



คำ�นำ�
พลเม อืงช�วฮอ่งกง

ต�มท ีเ่ร�ไดฉ้ลองวนัครบรอบ 23 ป ขีองก�รจดัต ั ง้เขตบร หิ�ร
พ เิศษฮอ่งกง (“HKSAR”) แหง่ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจ นี (“PRC”) คณะ
กรรม�ธ กิ�รส�มญัประจำ�สภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (“NPC”) ไดผ้�่น 
“กฎหม�ยของส�ธ�รณรฐัประช�ชนจ นีว่�ด ว้ยก�รรกัษ�คว�มม ั น่คง
แหง่ช�ต ใินเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง” (“กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ”ิ) 
และระบกุฎหม�ยไว ้ในภ�คผนวก III ของกฎหม�ยพ ื น้ฐ�นต�มม�ตร� 
18 ของกฎหม�ยพ ื น้ฐ�น กฎหม�ยดงักล�่วยงัไดป้ระก�ศใชก้บัเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ในวนัเด ยีวกนั ซ ึง่เป น็ก�้วส ำ�คญัท�ง
ประวตั ศิ�สตร ์ในก�รปร บัปรงุระบบส ำ�หร บัฮอ่งกงเพ ือ่ปกป อ้งอธ ปิไตย 
บรูณภ�พแหง่ด นิแดน และคว�มม ั น่คงของประเทศเร� กฎหม�ยน ี ้ได ้
กำ�หนดท ศิท�งท ีช่ ดัเจนเพ ือ่ชว่ย “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” กลบัม�ส ู่
ท ศิท�งเด มิและแสดงถ งึก�รตดัส นิใจท ีส่ ำ�คญัและทนัเวล�เพ ือ่ฟ ื น้ฟ ู
เสถ ยีรภ�พในฮอ่งกง

 ในชว่งหน ึง่เด อืนท ีผ่�่นม�หร อืร�ว ๆ น ั น้ เจ�้หน�้ท ีข่องท�ง
แผน่ด นิใหญแ่ละผ ูเ้ช ีย่วช�ญด�้นกฎหม�ย คณะผ ูบ้ร หิ�รของข�้พเจ�้
และข�้พเจ�้ นกัก�รเม อืงทอ้งถ ิน่ และผ ูน้ ำ�ท�งด�้นธรุก จิ และสม�ช กิ
จ�กหล�ย ๆ ภ�คสว่นในสงัคมไดอ้ธ บิ�ยจ�กมมุมองต�่ง ๆ ว�่ก�รท ี ่
หน่วยง�นของร ฐับ�ลกล�งออกกฎหม�ยส ำ�หร บัฮอ่งกงเพ ื อ่ปกป อ้ง
คว�มม ั น่คงของช�ต นิ ั น้เป น็ไปต�มรฐัธรรมนญู ต�มกฎหม�ย สม
เหตสุมผลและเป น็ท ีเ่หม�ะสม ก�รออกกฎหม�ยจะไมส่ง่ผลตอ่คว�ม
เป น็เอกร�ชในระดบัสงู คว�มเป น็อ สิระของตลุ�ก�รและหลกัน ติ ธิรรม
ในฮอ่งกง กระทรวงยตุ ธิรรมจะยงัคงเป น็อ สิระจ�กก�รแทรกแซงง�น
ด�้นคด อี�ญ� ส ทิธ แิละผลประโยชนต์�มกฎหม�ยของพลเม อืงฮอ่งกง
จะไมถ่ กูบอ่นทำ�ล�ย กฎหม�ยน ี จ้ะม ุง่เป �้ไปท ีค่นกล ุม่นอ้ยท ีก่อ่
อ�ชญ�กรรมท ั ง้ส ีป่ระเภทเท�่น ั น้ซ ึ ง่เป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คงของ
ประเทศอย�่งร �้ยแรงภ�ยใตก้ฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ และเพ ือ่
ปกป อ้งช วี ติและทรพัยส์ นิ ส ทิธ แิละเสร ภี�พข ั น้พ ื น้ฐ�นของพลเม อืง
สว่นใหญ่



ก�รออกกฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต สิ ำ�หร บัฮอ่งกงโดยหน่วย
ง�นของร ฐับ�ลกล�งในระด ับประเทศทำ�ให เ้ก ดิคว�มค ดิเห ็นหม ิ ่น
ประม�ทม�กม�ยและก�รโจมต อีย�่งประสงคร์ �้ยจ�กองคก์รและบคุคล
ท ั ง้ในประเทศและต่�งประเทศพร อ้มท ั ง้สร �้งคว�มเส ยีห�ยและก�รใส ่
ร �้ยป �้ยส อีย�่งตอ่เน ือ่ง ในระหว�่งน ี ้ ข �้พเจ�้ขอใหท้กุท�่นหยดุค ดิ 
จะเป น็ใครนอกจ�กรฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) และ รฐับ�ลเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ท ีม่ คีว�มม ุง่ม ั น่อย�่งแนว่แนใ่นก�ร
สร �้งหลกัประกนัของ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” อย�่งม ปีระส ทิธ ผิล 
ตลอด 23 ป ที ีผ่�่นม� ไมใ่ชป่ระเทศของเร�หรอกหร อื ท ี ใ่หก้�ร
สนบัสนนุชว่ยเหล อืพฒัน�ฮอ่งกงใหเ้ป น็ศนูยก์ล�งก�รเง นิ ก�รขนสง่ 
และก�รค�้ระหว�่งประเทศ ม�กกว�่ท ีจ่ะเป น็รฐัต�่งประเทศหร อืกอง
กำ�ลงัภ�ยนอก ในป ที ีผ่�่นม� ใครกนัท ีเ่พ กิเฉยตอ่ผลประโยชนข์องช�ว
ฮอ่งกงดว้ยก�รสนบัสนบัสนนุ “อ สิรภ�พของฮอ่งกง” “ก�รกำ�หนดก�ร
ปกครองดว้ยตนเอง” และ “ก�รลงประช�มต ”ิ อย�่งโจง่แจง้ และรอ้งขอให ้
ร ฐับ�ลต�่งประเทศแทรกแซงในก จิก�รของฮอ่งกงหร อืแมแ้ตค่ว่ ำ�บ�ตร
ฮอ่งกง ก�รกระทำ�และก จิกรรมทำ�ล�ยล�้งเหล�่น ี ้ไดเ้ปล ีย่นฮอ่งกงให ้
กลบักล�ยเป น็ชอ่งโหวด่�้นคว�มม ั น่คงในประเทศของเร� คว�มเจร ญิ
ร ุง่เร อืงและคว�มม ั น่คงของเม อืงเร�กอ็ย ูใ่นคว�มเส ีย่งเชน่กนั

กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต เิป น็จดุเปล ีย่นส ำ�หร บัฮอ่งกงเพ ือ่
คน้ห�ท�งออกของท�งตนัและเพ ือ่ฟ ื น้ฟ คูว�มสงบเร ยีบร อ้ยจ�กคว�ม
โกล�หล รฐับ�ลเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ม หีน�้ท ีห่ลกัในก�ร
ดำ�เน นิก�รต�มกฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต แิละจะไมล่ะคว�มพย�ย�ม
ในก�รทำ�ใหส้ ำ�เร จ็ ดว้ยก�รจดัต ั ง้และปรบัปรงุระบบกฎหม�ย และ
กลไกในก�รบงัคบัใช เ้พ ือ่รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ ฮอ่งกงจะส�ม�รถ
จดัก�รกบัก�รจล�จลและกลบัเข �้ส ูเ่สถ ยีรภ�พ เร�ส�ม�รถรว่มม อืกนั
เป ดิเม อืงฮอ่งกงอ กีคร ั ง้และขบัเคล ือ่นเพ ือ่ก�รพฒัน�ของเม อืงได ้ 

แคร ร์ ี หล ัม่
ผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุ

เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 





ภมู หิลงั

• เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) เป น็สว่นหน ึง่ของส�ธ�รณรฐั
ประช�ชนจ นี (PRC) ท ีแ่บง่แยกไมไ่ด ้ 

• เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) เป น็เขตปกครองทอ้งถ ิน่ของ
ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจ นี (PRC) ซ ึง่จะม คีว�มเป น็เอกร�ชในระดบัสงู
และอย ูภ่�ยใตร้ฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) โดยตรง 

• กฎหม�ยแห่งช�ต ิท ี เ่ก ี ย่วข อ้งกบัก�รป อ้งกนัประเทศและก�รต่�ง
ประเทศรวมไปถ งึเร ือ่งอ ืน่ ๆ ท ีอ่ย ูน่อกขอบเขตก�รปกครองของเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ภ�ยใตก้ฎหม�ยพ ื น้ฐ�นอ�จระบไุว ้
ในภ�คผนวก III ของกฎหม�ยพ ื น้ฐ�น และกฎหม�ยใด ๆ ท ีร่ะบไุวจ้ะ
ถ กูนำ�ไปใช ้ในทอ้งถ ิน่โดยก�รประก�ศใช ห้ร อืออกกฎหม�ยโดยเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR)

• คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต เิป น็เร ือ่งท ีอ่ย ูภ่�ยในขอบเขตของหนว่ยง�นของ
รฐับ�ลกล�ง ไมว่�่จะเป น็รฐัรวมหร อืรฐับ�ลกล�ง ก�รออกกฎหม�ย
ว�่ด ว้ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต จิะดำ�เน นิก�รโดยหนว่ยง�นของร ฐับ�ล
กล�งเสมอม�กกว�่ท ีจ่ะเป น็รฐับ�ลทอ้งถ ิน่

• สภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) เป น็องคก์รสงูสดุของอำ�น�จรฐั และ
ก�รตดัส นิใจของสภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) ม ผีลท�งกฎหม�ย
สงูสดุ เพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มส�มคัค ขีองช�ต แิละบรูณภ�พแหง่แผน่
ด นิ รกัษ�คว�มเจร ญิร ุง่เร อืงและเสถ ยีรภ�พของฮอ่งกง และโดย
คำ�น งึถ งึประวตั ศิ�สตรแ์ละคว�มน�่เช ือ่ถ อืของฮอ่งกง ส�ธ�รณรฐั
ประช�ชนจ นี (PRC) ไดจ้ดัต ั ง้เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) 
ต�มบทบญัญตั ขิองม�ตร� 31 ของรฐัธรรมนญูแหง่ส�ธ�รณรฐั
ประช�ชนจ นี (รฐัธรรมนญูแหง่ PRC) ต�มม�ตร� 62 ของรฐัธรรมนญู
แหง่ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจ นี (PRC) ระบบท ีจ่ดัต ั ง้ข ึ น้ในเขตบร หิ�ร
พ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะตอ้งกำ�หนดโดยกฎหม�ยท ีต่ร�ข ึ น้โดย
สภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) และสภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) จะ
ใชอ้ำ�น�จควบคมุก�รบงัคบัใชต้�มกฎหม�ยพ ื น้ฐ�น. 
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• ม�ตร�ท ี ่ 23 ของกฎหม�ยพ ื น้ฐ�นเป น็บทบญัญตั บินคว�มสมัพนัธ ์
ระหว่�งหน่วยง�นของร ฐับ�ลกล�งและเขตบร ิห�รพ ิเศษฮ ่องกง 
(HKSAR) ซ ึง่กำ�หนดว�่ฮอ่งกง “จะตอ้งออกกฎหม�ยเอง” เพ ือ่ห�้ม
ก�รกระทำ�และก จิกรรมเจ ด็ประเภทท ี เ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คง
ของช�ต ิ ม�ตร�ดงักล�่วเป น็บทบญัญตั บิงัคบัใช ม้�กกว�่เป น็
บทบญัญตั เิก ีย่วกบัก�รมอบอำ�น�จ ซ ึง่แสดงใหเ้ห น็ถ งึคว�มเช ือ่
ม ั ่นท ี ่หน่วยง�นของร ฐับ�ลกล�งม ีใหแ้กเ่ขตบร ิห�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) แตค่ว�มเช ือ่ม ั น่น ี ้ไมไ่ดห้ม�ยคว�มว�่หนว่ยง�นของ
รฐับ�ลกล�งไดส้ละอำ�น�จของพวกเข�ในเร ือ่งคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ
ซ ึง่อย ูภ่�ยใตข้อบเขตอำ�น�จหน�้ท ีข่องพวกเข� 

• ก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ดิ ว้ยกฎหม�ยเป น็ไปต�มแนวปฏ บิตั ิ
ส�กล ภ�ยใตก้ต กิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยส ทิธ พิลเม อืงและส ทิธ ิ
ท�งก�รเม อืง  กต กิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยส ทิธ ทิ�งเศรษฐก จิ สงัคม 
และวฒันธรรม รวมไปถ งึรฐัธรรมนญูของประเทศสว่นใหญท่ ั ว่โลก ม ี
ก�รกำ�หนดไวอ้ย�่งชดัเจนว�่กฎหม�ยส�ม�รถกำ�หนดขอ้จำ�กดัเก ีย่ว
กบัส ทิธ แิละเสร ภี�พข ั น้พ ื น้ฐ�นของบคุคลเพ ือ่วตัถปุระสงคข์อง
ก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ 

• กฎหม�ยพ ื ้นฐ�นของเขตบร ิห�รพ ิเศษม�เก ๊�ประกอบไปด ้วย
บทคว�มท ีเ่หม อืนกบัม�ตร�ท ี ่ 23 เขตบร หิ�รพ เิศษม�เก �๊ออก
กฎหม�ยในป ี 2009 และกอ่ต ั ง้คณะกรรมก�รคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ
ข ึ น้ในป ี 2018 

• ในป ี 2003 รฐับ�ลเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ไดจ้ดัทำ�ร�่ง
กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ (บทบญัญตั ทิ�งกฎหม�ย) เพ ือ่บงัคบั
ใชต้�มม�ตร� 23 แหง่กฎหม�ยพ ื น้ฐ�น แตก่ ็ไมเ่ป น็ผล ต ั ง้แตน่ ั น้
ม� ก�รออกกฎหม�ยทอ้งถ ิน่เก ีย่วกบัคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ถิ กูคนบ�ง
กล ุม่ใสร่ �้ยป �้ยส อีย�่งรนุแรงดว้ยม เีจตน�ท ีแ่อบแฝง สร �้งคว�มย�ก
ลำ�บ�กใหแ้กร่ฐับ�ลเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ในก�รเร ิม่
ง�นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง อย�่งท ีท่ร�บ ฮอ่งกงน ั น้ “ไรก้�รป อ้งกนั” ม�ช �้น�น
ในสว่นของก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ จ งึตอ้งเผช ญิกบัคว�ม
เส ีย่งอย�่งม�ก
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ก�รพฒัน�ล�่สดุ 

• “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” เป น็ก�รจดัเตร ยีมสถ�บนัท ีด่ ที ีส่ดุเพ ือ่
ร บัรองคว�มม ั น่คงในระยะย�วของฮอ่งกง แตถ่ งึอย�่งไร ก�รนำ�ไป
ใช ้ไดเ้ผช ญิกบัปญัห�ใหมม่�กม�ยในป ที ีผ่�่นม� ซ ึง่ไดแ้ก่ ปญัห�
คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) และหนว่ย
ง�นของรฐับ�ลกล�ง ก�รเพ ิม่ข ึ น้ของ “nativism” (ผ ูท้ ีน่ ยิมคว�ม
เป น็พ ื น้เม อืงอย�่งสดุโตง่) และ “อ สิรภ�พของฮอ่งกง” พรอ้มดว้ย
ผ ูท้ ีม่ คีว�มร ูส้ กึตอ่ต�้นจ นี และคว�มไมส่งบท�งสงัคมท ั ง้ท�งตรง
และท�งออ้ม ซ ึง่เก ดิจ�กก�รตอ่ต�้นนโยบ�ยของรฐับ�ล เชน่ “ก�ร
รณรงคต์อ่ต�้นก�รศ กึษ�แหง่ช�ต ”ิ ในป ี 2012 “ย ดึครองก�ร
เคล ือ่นไหว” ในก�รประทว้งปฏ ริปูก�รเม อืงเม ือ่ป ี 2014 ก�รจล�จล 
“Mong Kok riot” ในป ี 2016 คว�มไมส่งบท ีเ่ก ดิจ�กก�รคดัค�้น
ก�รเสนอใหแ้ก ้ไขกฎหม�ยสง่ผ ูร้ �้ยข�้มแดน (Fugitive Offenders 
Ordinance) ในป ี 2019 เป น็ตน้ ก�รกระทำ�และก จิกรรมดงักล�่ว
ไดบ้อ่นทำ�ล�ยระเบ ยีบสงัคมอย�่งรนุแรง เผยแพรค่ว�มคดิหวัรนุแรง
อย�่งม ุง่ร �้ย และทำ�ใหจ้ ติส ำ�น กึในก�รปฏ บิตั ติ�มกฎหม�ยของ
พลเม อืงฮอ่งกงออ่นลง โดยเฉพ�ะคนหน ุม่ส�ว 

• ต ั ง้แต่เก ิดคว�มไม่สงบข ึ ้นจ�กก�รคดัค ้�นก�รเสนอให แ้ก ้ไข
กฎหม�ยสง่ผ ูร้ �้ยข�้มแดน (Fugitive Offenders Ordinance) ใน
เด อืนม ถินุ�ยนป ที ีแ่ลว้ ชมุชนช�วฮอ่งกงไดร้ บับ�ดเจบ็ คว�มรนุแรง
จ�กผ ูก้อ่จล�จลเพ ิม่ข ึ น้ ดว้ยอ�วธุป นืและวตัถรุะเบ ดิท ีผ่ ดิกฎหม�ย
ท ีเ่ป น็ภยัคกุค�มจ�กผ ูก้อ่ก�รร �้ย กองกำ�ลงัฝ�่ยค�้นและองคก์รท ี ่
สนบัสนนุ “อ สิรภ�พของฮอ่งกง” และ “ก�รกำ�หนดก�รปกครองดว้ย
ตนเอง” ไดท้ �้ท�ยอำ�น�จของหนว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งและรฐับ�ล
เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) อย�่งโจง่แจง้ ขอใหก้องกำ�ลงั
ภ�ยนอกแทรกแซงก จิก�รของฮอ่งกงและแมแ้ตข่อคว่ ำ�บ�ตรฮอ่งกง 
โดยไมค่ำ�น งึถ งึผลประโยชนข์องช�วฮอ่งกงและประเทศของเร� ใน
ขณะเด ยีวกนั กองกำ�ลงัภ�ยนอกไดเ้พ ิม่ก�รแทรกแซงของพวกเข�ใน
ก จิก�รภ�ยในของฮอ่งกง ผ�่นกฎหม�ยท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัส ทิธ มินษุย
ชน ประช�ธ ปิไตย หร อืเอกร�ชของฮอ่งกง และเช ดิชกู�รกระทำ�ท ี ่
ผ ดิกฎหม�ยของพวกหวัรนุแรงอย�่งโจง่แจง้ ท ั ง้หมดน ี เ้ป น็อนัตร�ย
ตอ่อำ�น�จอธ ปิไตย คว�มม ั น่คง และผลประโยชนด์ว้ยก�รพฒัน�ของ
ช�ต เิร�
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• สถ�นก�รณ ์ในฮอ่งกงไดพ้ฒัน�ไปส ูส่ภ�วะท ี ห่น่วยง�นของร ฐับ�ล
กล�งไมม่ ที�งเล อืกอ ืน่นอกจ�กตอ้งก�้วเข �้ม�ดำ�เน นิก�ร ดว้ย
ก�รใช ้ “ก�รตดัส นิใจของสภ�ประช�ชนแหง่ช�ต วิ�่ดว้ยก�รจดั
ต ั ง้และปร ับปรงุระบบกฎหม�ยและกลไกก�รบงัค ับใช ส้ ำ�หร ับเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกงเพ ือ่รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ”ิ ในสมยัท ีส่�ม
ของสภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) ลำ�ดบัท ี ่ 13 คณะกรรม�ธ กิ�ร
ส�มญัประจำ�สภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) ไดร้ บัอำ�น�จเพ ือ่ออก
กฎหม�ยท ีเ่ก ีย่วขอ้ง ต�มก�รใหอ้ำ�น�จและคำ�น งึถ งึสถ�นก�รณจ์ร งิ
ของฮอ่งกงรวมไปถ งึคว�มเห น็จ�กร ฐับ�ลเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) และทกุภ�คสว่นของชมุชน คณะกรรม�ธ กิ�รส�มญัประจำ�
สภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) ไดผ้�่น “กฎหม�ยของส�ธ�รณรฐั
ประช�ชนจ ีนว่�ด ว้ยก�รรกัษ�คว�มม ั ่นคงแหง่ช�ต ใินเขตบร ิห�ร
พ เิศษฮอ่งกง” ในก�รประชมุคร ั ง้ท ี ่ 20 เม ือ่วนัท ี ่ 30 ม ถินุ�ยน เพ ือ่
รวมไว ้ในภ�คผนวก III ของกฎหม�ยพ ื น้ฐ�นต�มม�ตร� 18 แหง่
กฎหม�ยพ ื น้ฐ�น กฎหม�ยดงักล�่วไดถ้ กูประก�ศและม ผีลบงัคบัใช ้
ในวนัเด ยีวกนัในเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR)
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เน ื อ้ห�หลกัของกฎหม�ย

วตัถปุระสงคข์องกฎหม�ยไดร้ะบไุวอ้ย�่งชดัเจน
• เพ ือ่นำ�หลกัก�รของ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” “พลเม อืงฮอ่งกง

บร หิ�รฮอ่งกง” และคว�มเป น็เอกร�ชในระดบัสงู ไปใชอ้ย�่งเตม็ท ี ่
และโดยสจุร ติเพ ือ่รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ และเพ ือ่ป อ้งกนั ปร�บ
ปร�มและลงโทษอ�ชญ�กรรมท ี เ่ก ี ย่วกบัเขตบร ิห�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) กล�่วค อืก�รกระทำ�ของก�รแยกตวัออกม� ก�รโคน้ลม้
อำ�น�จรฐั ก�รจดัและดำ�เน นิก จิกรรมกอ่ก�รร �้ย และก�รสมร ูร้ว่มค ดิ
กบักองกำ�ลงัต�่งประเทศหร อืภ�ยนอกท ีเ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คง
ของช�ต ิ

ก�รค ุม้ครองส ทิธ มินษุยชนและอ สิรภ�พ
• กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต กิำ�หนดไวอ้ย่�งช ดัเจนว่�เขตบร หิ�ร

พ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะค ุม้ครองส ทิธ แิละเสร ภี�พของพลเม อืง
ช�วฮอ่งกงภ�ยใตก้ฎหม�ยพ ื น้ฐ�นรวมไปถ งึบทบญัญตั ทิ ีเ่ก ีย่วขอ้ง
ในกต กิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยส ทิธ พิลเม อืงและส ทิธ ทิ�งก�รเม อืง 
และกตกิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยส ทิธ ทิ�งเศรษฐก จิ สงัคม และ
วฒันธรรมท ีน่ำ�ม�ใชก้บัฮอ่งกง ซ ึง่รวมไปถ งึเสร ภี�พของก�รพดู 
ของส ือ่มวลชน ของส ือ่ส ิง่พ มิพ ์ ของสม�คม ของก�รชมุนมุ ก�ร
เคล ือ่นไหว และของก�รแสดงออก

ก�รปฏ บิตั ติ�มหลกัน ติ ธิรรมอย�่งม ปีระส ทิธ ผิล
• ตอ่ไปน ี เ้ป น็หลกัก�รส ำ�คญัของหลกัน ติ ธิรรมท ีค่วรย ดึถ อื ไดแ้ก่

 - ก�รตดัส นิว�่กระทำ�ผ ดิและก�รพ พิ�กษ�ลงโทษก�รกระทำ�ผ ดิควร
กำ�หนดไวอ้ย�่งชดัเจนในกฎหม�ย: บคุคลใดท ีก่ระทำ�ก�รอนัเป น็
คว�มผ ดิภ�ยใตก้ฎหม�ยควรถ กูตดัส นิและลงโทษต�มกฎหม�ย 
ห�้มม ใิหผ้ ู ้ใดถ กูตดัส นิและลงโทษในก�รกระทำ�อนัม ใิชค่ว�มผ ดิ
ภ�ยใตก้ฎหม�ย

 - หลกัสนัน ษิฐ�นว�่เป น็ผ ูบ้ร สิทุธ ิ :์ บคุคลจะไดร้ บัก�รสนัน ษิฐ�นว�่
เป น็ผ ูบ้ร สิทุธ ิ จ์นกว�่จะถ กูศ�ลตดัส นิลงโทษ
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 - ห�้มไมใ่หด้ำ�เน นิคด อี�ญ�ซ ้ ำ�: จะไมม่ ผี ู ้ใดถ กูไตส่วนหร อืลงโทษ
อ กีในคว�มผ ดิท ี เ่ข�หร อืเธอไดร้ บัก�รตดัส นิว่�ม คีว�มผ ดิหร อื
พน้ผ ดิต�มกระบวนก�รยตุ ธิรรมซ ึง่เป น็ท ีส่ ิ น้สดุแลว้

 - ส ทิธ ใินก�รพ จิ�รณ�คดดีว้ยคว�มเป น็ธรรม: ส ทิธ ใินก�รปกป อ้ง
ตนเองของเข�หร อืเธอและส ทิธ อิ ืน่ ๆ ในกระบวนก�รยตุ ธิรรมท ี ่
ผ ูต้อ้งสงสยัในคด อี�ญ� จำ�เลยและค ูก่รณ อี ืน่ ๆ ในกระบวนก�ร
ยตุ ธิรรมม สี ทิธ ิ ์ไดร้ บัคว�มค ุม้ครองภ�ยใตก้ฎหม�ย

 - ไมม่ กี�รพ จิ�รณ�คดยีอ้นหลงั: กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ใิช ้
เฉพ�ะกบัก�รกระทำ�หลงัจ�กเร ิม่บงัคบัใชก้ฎหม�ยแลว้เท�่น ั น้

หน�้ท ีแ่ละหนว่ยง�นรฐัของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ว�่
ดว้ยก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ

• รฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) ม คีว�มรบัผ ดิชอบท ีค่รอบคลมุ
ไปถ งึฝ ่�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ทิ ี เ่ก ีย่วกบัเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) 

• เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ม หีน�้ท ีต่�มรฐัธรรมนญูเพ ือ่
รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต แิละจะปฏ บิตั หิน�้ท ีต่�มน ั น้ – ฝ�่ย
บร หิ�ร สภ�น ติ บิญัญตั ิ และตลุ�ก�รควรม กี�รป อ้งกนั ปร�บปร�ม 
และลงโทษอย�่งม ปีระส ทิธ ภิ�พตอ่ก�รกระทำ�และก จิกรรมท ีเ่ป น็ภยั
ตอ่คว�มม ั น่คงของช�ต ติ�มกฎหม�ยท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะตอ้งดำ�เน นิก�รออกกฎหม�ยให ้
เสร จ็ส ิ น้โดยเร ว็ท ีส่ดุเพ ือ่รกัษ�คว�มม ั น่คงของช�ต ติ�มท ีก่ ำ�หนด
ไว ้ในกฎหม�ยพ ื น้ฐ�นและควรปรบัปรงุกฎหม�ยท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• คณะกรรมก�รเพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั ่นคงแหง่ช�ต ขิองเขตบร หิ�ร
พ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ท ีม่ ปีระธ�นเป น็ผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุจะตอ้งจดัต ั ง้
ข ึ น้เพ ือ่ม หีน�้ท ี ร่ บัผ ดิชอบหลกัส ำ�หร บัก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่
ช�ต ใินเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ซ ึง่จะอย ูภ่�ยใตก้�รกำ�กบั
ดแูลของรฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG)
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• สม�ช กิของคณะกรรมก�รไดแ้ก:่ หวัหน�้คณะรฐัมนตร ี รฐัมนตร ี
ว�่ก�รกระทรวงก�รคลงั รฐัมนตร วี�่ก�รกระทรวงยตุ ธิรรม รฐัมนตร ี
ว�่ก�รกระทรวงคว�มม ั น่คง ผ ูบ้ญัช�ก�รตำ�รวจ หวัหน�้ฝ�่ยรกัษ�
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ขิองกองบงัคบัก�รตำ�รวจฮอ่งกงซ ึ ง่จดัต ั ง้ข ึ น้
ภ�ยใตม้�ตร� 16 ต�มกฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ ผ ูอ้ ำ�นวยก�ร
ตรวจคนเข�้เม อืง อธ บิด กีรมศลุก�กรและสรรพส�ม ติ และผ ูอ้ ำ�นวย
ก�รส ำ�นกัง�นผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุ ส ำ�นกัเลข�ธ กิ�รภ�ยใตค้ณะกรรมก�ร
ม เีลข�ธ กิ�รเป น็หวัหน�้ ซ ึง่จะไดร้ บัก�รแตง่ต ั ง้จ�กรฐับ�ลกล�ง
ของประช�ชน (CPG) เม ือ่ไดร้ บัก�รเสนอช ือ่จ�กผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุ

• หน�้ท ี ข่องคณะกรรมก�รเพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั ่นคงแหง่ช�ต ขิอง
เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ค อืก�รว เิคร�ะหแ์ละประเม นิก�ร
พฒัน�ในส ิง่ท ี เ่ก ีย่วขอ้งกบัก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ใินเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จดัทำ�แผนง�น และกำ�หนดนโยบ�ย 
เด นิหน�้พฒัน�ระบบกฎหม�ยและกลไกก�รบงัคบัใช ้ รวมไปถ งึก�ร
ประส�นง�นส ำ�คญัและดำ�เน นิง�นท ีส่ ำ�คญั 

• คณะกรรมก�รจะตอ้งไมม่ กี�รแทรกแซงในก�รดำ�เน นิก�รต�มหน�้ท ี ่
และขอ้มลูท ีเ่ก ีย่วกบัง�นจะไมเ่ป ดิเผยตอ่ส�ธ�รณะ ก�รตดัส นิใจ
ท ีม่�จ�กคณะกรรมก�รจะไมค่ลอ้ยต�มก�รพ จิ�รณ�ของศ�ล 

• คณะกรรมก�รเพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั ่นคงแหง่ช�ต ขิองเขตบร หิ�ร
พ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะตอ้งม ที ีป่ร กึษ�ด�้นคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ 
ซ ึง่ตอ้งกำ�หนดโดยรฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) ท ีป่ร กึษ�ด�้น
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต จิะเข �้ร ่วมประชมุกบัคณะกรรมก�รและใหค้ำ�
ปร กึษ�เก ีย่วกบัเร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• ในฐ�นะหนว่ยง�นหลกัในก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ 
กองบงัคบัก�รตำ�รวจฮอ่งกงและกระทรวงยตุ ธิรรมของร ฐับ�ลเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะตอ้งจดัต ั ง้หนว่ยง�นเฉพ�ะก จิเพ ือ่
จดัก�รด�้นคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ 
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• เม ือ่ไดร้ บัก�รอนมุตั จิ�กผ ูบ้ร กิ�รสงูสดุแลว้ รฐัมนตร วี�่ก�ร
กระทรวงก�รคลงัจะตอ้งจดัสรรงบกองทนุพ เิศษจ�กร�ยไดท้ ั ว่ไปเพ ือ่
ให เ้ป น็ไปต�มค่�ใช จ้่�ยของฝ ่�ยร กัษ�คว�มม ั ่นคงแห่งช�ต อิย่�ง
เหม�ะสมและอนมุตั กิ�รจดัต ั ง้ตำ�แหนง่ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง ซ ึง่ไมอ่ย ูภ่�ย
ใตข้อ้จำ�กดัใด ๆ ของบทบญัญตั ทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งในกฎหม�ยท ีม่ อีย ู่ 
ร ฐัมนตร วี�่ก�รกระทรวงก�รคลงัจะสง่ร�ยง�นประจำ�ป ใีนก�รควบคมุ
และจดัก�รกองทนุเพ ือ่วตัถปุระสงคน์ ี ต้อ่สภ�น ติ บิญัญตั ิ 
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ส ำ�นกัง�นของรฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) ในเขตบร หิ�รพ เิศษ
ฮอ่งกง HKSAR) ท�งด�้นคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ

• รฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) จะจดัต ั ง้ส ำ�นกัง�นเพ ือ่ก�รรกัษ�
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ขิองรฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) ในเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ส ำ�นกัง�นจะร บัผ ดิชอบในด�้นก�ร
ว เิคร�ะหแ์ละประเม ินก�รพฒัน�ในส ิ ่งท ี เ่ก ี ย่วข อ้งก ับก�รร กัษ�
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ใินเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ใหค้ว�ม
คดิเห น็ และจดัทำ�ขอ้เสนอเก ีย่วกบักลยทุธห์ลกั และนโยบ�ยท ี ่
ส ำ�คญัส ำ�หรบัก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ เชน่ กำ�กบัดแูล แนะนำ� 
ประส�นง�น และใหก้�รสนบัสนนุเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) 
ในก�รดำ�เน นิก�รเพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงของช�ต ิ รวบรวมและ
ว เิคร�ะหข์�่วกรองและขอ้มลูท ีเ่ก ีย่วกบัคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ และ
จดัก�รคด ที ี เ่ก ีย่วกบัก�รกระทำ�ผ ดิท ี เ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คง
ของช�ต ติ�มกฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ตภิ�ยใตส้ถ�นก�รณท์ ีร่ะบ ุ
ไว ้ (ดขู �้งตน้) 

• เจ �้หน �้ท ี ่ในส ำ�นกัง�นจะปฏ ิบตั ติ�มกฎหม�ยแห่งช�ต ริวมไปถ งึ
กฎหม�ยของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) และจะตอ้งอย ูภ่�ยใต ้
ก�รกำ�กบัดแูลของหนว่ยง�นกำ�กบัดแูลแหง่ช�ต ิ

• ส ำ�นกัง�นจะจดัต ั ง้กลไกก�รประส�นง�นกบัคณะกรรมก�รเพ ือ่ก�ร
รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ขิองเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) 
และจะตอ้งจดัใหม้ กีลไกส ำ�หร บัก�รรว่มง�นกบัหนว่ยง�นท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
ของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) เพ ือ่ปร บัปรงุก�รแบง่ป นั
ขอ้มลูและก�รประส�นง�นดำ�เน นิก�ร 

• ส ำ�นกัง�นจะไดร้ บัเง นิทนุสนบัสนนุจ�กร ฐับ�ลกล�งของประช�ชน 
(CPG) 
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ส ำ�หร บัหนว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งท ีก่ �้วเข �้ม�
ดำ�เน ินก�รและออกกฎหม�ยเพ ื ่อเขตบร ิห�ร
พ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ในด�้นก�รรกัษ�คว�ม
ม ั น่คงแหง่ช�ต ิ จะเป น็ก�รฝ�่ฝ นืม�ตร� 23 แหง่
กฎหม�ยพ ื น้ฐ�นและจะเป น็บอ่นทำ�ล�ยหลกัก�ร
ของ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” หร อืไม่?
แนน่อนว�่คำ�ตอบค อื ไม่ คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต เิป น็เร ือ่งท ีอ่ย ูใ่น
ขอบเขตภ�ยใตห้นว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งม�โดยตลอด ม�ตร� 23 แหง่
กฎหม�ยพ ื น้ฐ�นกำ�หนดว�่ฮอ่งกง “จะตอ้งออกกฎหม�ยเอง” เพ ือ่ห�้ม
ก�รกระทำ�และก จิกรรมเจด็ประเภทท ีเ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คงแหง่
ช�ต ิ อย�่งไรกต็�ม เป น็เวล� 23 ป แีลว้ต ั ง้แตม่ กี�รสง่มอบฮอ่งกง และ
ก�รออกกฎหม�ยภ�ยใตม้�ตร� 23 ยงัไมเ่สร จ็ส ิ น้ สถ�นก�รณล์�่สดุ
ของฮอ่งกงต ั ง้แตม่ ถินุ�ยนป ที ีแ่ล ว้เป ดิเผยชอ่งโหวท่�งกฎหม�ยอย�่ง
ชดัเจน และม คีว�มเส ีย่งอย�่งแทจ้ร งิในฮอ่งกงในด�้นของก�รรกัษ�
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ ซ ึง่ไมม่ ที�งเป น็ไปไดเ้ลยส ำ�หรบัหนว่ยง�นของ
รฐับ�ลกล�งท ีจ่ะเพ กิเฉยตอ่สถ�นก�รณน์ ี ้

เป น็ภ�ระหน�้ท ี ข่องหน่วยง�นท ั ง้หมดของร ฐับ�ลกล�งในก�รรกัษ�
คว�มม ั น่คงของช�ต ิ และปกป อ้งช วี ติ ทรพัยส์ นิ ส ทิธ ิ และอ สิรภ�พ
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ของพลเม อืง ม�ตร�ท ี ่ 3 แหง่ “ก�รตดัส นิใจเพ ือ่จดัต ั ง้และปรบัปรงุ
ระบบกฎหม�ยและกลไกในก�รบงัคบัใชส้ ำ�หร บัเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) เพ ือ่รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ”ิ ผ�่นโดยสภ�ประช�ชนแหง่
ช�ต ิ (NPC) ในวนัท ี ่ 28 พฤษภ�คม ย ้ ำ�ว�่เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) ตอ้งดำ�เน นิต�มกฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ติ�มท ีก่ ำ�หนด
ไว ้ในกฎหม�ยพ ื น้ฐ�นโดยเร ว็ท ีส่ดุ กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ยิ ้ ำ�
ว�่เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ควรจะร บัผ ดิชอบในก�รออก
กฎหม�ยภ�ยใตม้�ตร� 23 ใหแ้ลว้เสร จ็ เม ือ่ง�นด�้นน ติ บิญัญตั เิสร จ็
แลว้ กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ทิ ีอ่อกโดยคณะกรรม�ธ กิ�รส�มญั
ประจำ�สภ�ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) และกฎหม�ยของเขตบร หิ�ร
พ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะรว่มกนัสร �้งกรอบคว�มค ุม้ครองเพ ือ่รกัษ�
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ใินเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR)

หนว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งย ดึม ั น่ในหลกัก�รของ “หน ึง่ประเทศ สอง
ระบบ” อย�่งแนว่แน่ สงัคมฮอ่งกงตอ้งเข �้ใจคว�มสมัพนัธร์ะหว�่ง “หน ึง่
ประเทศ” และ “สองระบบ” อย�่งถ กูตอ้ง “หน ึง่ประเทศ” เป น็ร�กฐ�นของ 
“สองระบบ” และร�กฐ�นน ี จ้ะส ั น่สะเท อืนอย�่งรนุแรงห�กบรูณภ�พแหง่
ด นิแดนถกูทำ�ล�ยและคว�มม ั น่คงของช�ต อิย ูใ่นคว�มเส ีย่ง ในท�ง
กลบักนั ย ิง่บรรทดัฐ�นด�้นคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต แิข ง็แกรง่ข ึ น้เท�่ใด
โอก�สในก�รพฒัน�ภ�ยใต ้ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” กม็�กข ึ น้เท�่น ั น้ 

20



กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต จิะบ ั น่ทอนส ทิธ ิ
และเสร ภี�พข ั น้พ ื น้ฐ�นของก�รชมุนมุ ของก�ร
แสดงออก ของส ือ่มวลชน และของก�รพดู รวม
ถ งึด�้นอ ืน่ ๆ และคนท ีอ่�ศยัอย ูใ่นฮอ่งกงหร อื
ไม่?
ไม่ กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต พิย�ย�มจะบงัคบัใช ม้�ตรก�รเฉพ�ะ
ก�รกระทำ�และก จิกรรมท ี เ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต อิย่�ง
ร �้ยแรงเท�่น ั น้ ซ ึง่จะม ุง่เป �้ไปยงัคนสว่นนอ้ยโดยไมส่ง่ผลตอ่ส ทิธ แิละ
เสร ภี�พข ั น้พ ื น้ฐ�นท ีช่�วฮอ่งกงไดร้ บัโดยชอบต�มกฎหม�ย ในก�ร
ใชส้ ทิธ ิ เ์หล�่น ี ้ ผ ูท้ ีอ่�ศยัอย ูใ่นฮอ่งกงหร อืนกัข�่วไมต่อ้งกงัวลตร�บ
ใดท ีพ่วกเข�ไมฝ่�่ฝ นืคว�มผ ดิเก ีย่วกบัก�รแบง่แยก ลม้ล�้งอำ�น�จ
รฐั จดัก�รหร อืดำ�เน นิก�รก จิกรรมกอ่ก�รร �้ย และสมร ูร้ว่มค ดิกบักอง
กำ�ลงัต�่งประเทศหร อืภ�ยนอกท ีเ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คงของช�ต ิ
ต�มท ีก่ ำ�หนดไวภ้�ยใตก้ฎหม�ย 

ซ ึง่ไดก้ำ�หนดไวอ้ย�่งชดัเจนภ�ยใตก้ฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต วิ�่ จะ
ย ดึม ั น่ในหลกัก�รของก�รเค�รพและค ุม้ครองส ทิธ มินษุยชนเพ ือ่ก�ร
รกัษ�คว�มม ั น่คงของช�ต ิ และส ทิธ อินัชอบธรรมของพลเม อืงฮอ่งกง
ในด�้นเสร ภี�พในก�รพดู เชน่ ก�รแสดงคว�มเห น็ท ั ว่ไปท ีว่ พิ�กษ ์
ว จิ�รณน์โยบ�ยของรฐับ�ลหร อืเจ�้หน�้ท ี ่ ไมค่วรไดร้ บัผลกระทบ

อย�่งไรกต็�ม โปรดทร�บว�่ภ�ยใตก้ต กิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยส ทิธ ิ
พลเม อืงและส ทิธ ทิ�งก�รเม อืง กต กิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยส ทิธ ทิ�ง
เศรษฐก จิ สงัคม และวฒันธรรม รวมไปถ งึ รฐัธรรมนญูของประเทศสว่น
ใหญท่ ั ว่โลก ม กี�รกำ�หนดไวอ้ย�่งชดัเจนว�่ ส ทิธ แิละเสร ภี�พข ั น้พ ื น้
ฐ�นบ�งประก�รของบคุคลส�ม�รถถ กูจำ�กดัโดยก�รออกกฎหม�ยเพ ือ่
วตัถปุระสงคข์องก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ 
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กฎหม�ยคว�มม ั ่นคงแห่งช�ต มิ ุ่งเป �้ไปท ีก่�ร
สมร ูร้ ว่มค ดิกบักองกำ�ลงัต�่งช�ต หิร อืภ�ยนอก 
กฎหม�ยจะส ่งผลตอ่ก จิกรรมระหว่�งพลเม อืง 
องคก์ร หร อืบร ษิทั และค ูค่ �้ช�วต�่งช�ต ขิอง
พวกเข�เก ีย่วกบัก�รแลกเปล ีย่นท�งว ชิ�ก�ร 
ก�รต ดิตอ่ท�งศ�สน� ก�รแลกเปล ีย่นท�ง
วฒันธรรม ก�รค�้และก�รลงทนุ เป น็ตน้ หร อื
ไม่?
ไม่ ส ทิธ แิละเสร ภี�พพ ื น้ฐ�นของพลเม อืงฮอ่งกง ไดแ้ก่ เสร ภี�พใน
ก�รเข�้หร อืออกจ�กเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) เสร ภี�พ
ของมโนธรรม เสร ภี�พในก�รม สีว่นรว่มในก�รว จิยัท�งว ชิ�ก�ร ก�ร
สร �้งสรรคว์รรณกรรมและศ ลิปกรรม และก จิกรรมท�งวฒันธรรมอ ืน่ 
ๆ ไดร้ บัก�รค ุม้ครองโดยกฎหม�ยพ ื น้ฐ�น และจะไมไ่ดร้ บัผลกระทบ 
คว�มผ ดิฐ�นคว�มม ั ่นคงแห่งช�ต ใินก�รสมร ู ร้ ่วมค ดิกบักองกำ�ลงั
ต�่งประเทศหร อืภ�ยนอกต�มท ีก่ ำ�หนดไวภ้�ยใตก้ฎหม�ยคว�มม ั น่คง
แหง่ช�ต นิ ั น้อ�้งอ งิถ งึก�รกระทำ�เฉพ�ะเท�่น ั น้ ซ ึง่ถ กูกำ�หนดไว ้
อย�่งชดัเจนภ�ยใตก้ฎหม�ย ซ ึง่จะไมม่ ผีลกระทบตอ่ก จิกรรมก�รแลก
เปล ีย่นแบบปกต ริะหว�่งบคุคล องคก์รหร อืบร ษิทั และค ูค่ �้ช�วต�่ง
ช�ต หิร อืภ�ยนอก อ กีท ั ง้จะไมส่ง่ผลตอ่ผ ู ้ใดท ีฝ่�่ฝ นืกฎหม�ยโดยไม่
ไดต้ ั ง้ใจ
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เหตใุดเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ถ งึ
แบกรบัภ�ระหน�้ท ีห่ลกัแตไ่มร่ บัผ ดิชอบตอ่ก�ร
รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ?ิ เหตใุดหนว่ยง�น
ของรฐับ�ลกล�งยงัคงรกัษ�อำ�น�จในบ�งคดภี�ย
ใต ้ “สถ�นก�รณพ์ เิศษ”?
คว�มม ั ่นคงแห่งช�ต คิ อืส ิ ่งท ี อ่ย ูภ่�ยในขอบเขตของหน่วยง�นของ
รฐับ�ลกล�ง ในทกุรฐัอธ ปิไตย รฐับ�ลกล�งแบกรบัคว�มรบัผ ดิชอบ
หลกัในด �้นของคว�มม ั ่นคงแห่งช�ต แิละร บัผ ดิชอบต่อก�รจดัก�ร
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต แิบบศนูยร์วม

ในก�รดำ�เน นิก�ร “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” “พลเม อืงฮอ่งกงบร หิ�ร
ฮอ่งกง” และคว�มเป น็เอกร�ชในระดบัสงู เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) แบกรบัคว�มรกัผ ดิชอบหลกัในด�้นก�รรกัษ�คว�มม ั น่คง
แหง่ช�ต ิ น ีแ่สดงใหเ้ห น็ถ งึคว�มเช ือ่ม ั น่อย�่งเตม็ท ีท่ ีห่นว่ยง�น
ของรฐับ�ลกล�งม ใีหก้บัเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) อย�่งไร
กต็�ม คว�มเช ือ่ม ั น่น ี ้ไมไ่ดห้ม�ยคว�มว�่หนว่ยง�นของรฐับ�ลกล�ง
ไดส้ละคว�มร บัผ ดิชอบและอำ�น�จของตนเองท ี เ่ก ี ย่วข อ้งกบัคว�ม
ม ั น่คงแหง่ช�ต ิ อนัท ีจ่ร งิ เม ือ่กล�่วถ งึอ�ชญ�กรรมท ีเ่ป น็อนัตร�ย
ตอ่คว�มม ั น่คงแหง่ช�ตภิ�ยใต ้ “สถ�นก�รณพ์ เิศษ” ม หีล�ยกรณ ที ี ่
หน่วยง�นบงัคบัใช ก้ฎหม�ยและองคก์รตลุ�ก�รในเขตบร ิห�รพ เิศษ
ฮอ่งกง (HKSAR) พบว�่ก�รใชอ้ำ�น�จศ�ลน ั น้ทำ�ไดย้�ก ตวัอย�่งเชน่ 
ในสถ�นก�รณท์ ีซ่ บัซ อ้นซ ึ ง่ม บี�งสถ�บนัหร อืองคก์รต่�งประเทศม ี
สว่นเก ีย่วขอ้งอย�่งม�กในคด ี หร อืเม ือ่เป น็คว�มผ ดิระดบัประเทศและ
เก ีย่วขอ้งกบัเร ือ่งท�งทห�ร หร อืม กี�รเจรจ�ท�งก�รทตูเก ดิข ึ น้ ก จ็ะ
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เป น็เร ือ่งย�กส ำ�หรบัเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ท ีจ่ะส บืสวน
และจดัก�รเองฝ�่ยเด ยีว ในกรณ ที ีค่ด อีย ูน่อกเหน อืคว�มส�ม�รถของ
หนว่ยง�นบงัคบัใชก้ฎหม�ย กม็ คีว�มจำ�เป น็ท ีห่นว่ยง�นของรฐับ�ล
กล�งจะใชอ้ำ�น�จในคดดีงักล�่ว ภ�ยใตก้ฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ 
คด ีท ี ต่ อ้งให ห้น่วยง�นของร ฐับ�ลกล�งเข �้ม�ใช อ้ำ�น�จจะกำ�หนด
โดยก�รใช เ้กณฑต์�มวตัถปุระสงค ์ ซ ึง่จะไดร้ บัก�รปฏ บิตั ดิ ว้ยคว�ม
รอบคอบสงูสดุ

ย ิง่ไปกว�่น ั น้ ส�เหตทุ ีห่นว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งม อีำ�น�จศ�ลเหน อื
กว�่ในบ�งกรณภี�ยใต ้ “สถ�นก�รณพ์ เิศษ” ค อืเพ ือ่เป น็ก�รหลกี
เล ีย่งสถ�นก�รณท์ ีร่นุแรงท ีส่ดุซ ึ ง่เร ือ่งอย ูน่อกเหน อืก�รควบคมุของ
รฐับ�ลเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ท ีจ่ะตอ้งม กี�รอ�้งม�ตร� 
18(4) แหง่กฎหม�ยพ ื น้ฐ�น โดยท ีค่ณะกรรม�ธ กิ�รส�มญัประจำ�สภ�
ประช�ชนแหง่ช�ต ิ (NPC) ไดพ้ จิ�รณ�แลว้ว�่เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) อย ูใ่นสภ�วะฉกุเฉนิ และรฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) 
อ�จจะออกคำ�ส ั ง่ใหบ้งัคบัใชก้ฎหม�ยภ�ยในประเทศท ีเ่ก ีย่วขอ้งในเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR)
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ก�รดำ�เน ินจ ัดก�รร กัษ�อำ�น�จศ�ลภ�ยใต ้ 
“สถ�นก�รณพ์ เิศษ” โดยหนว่ยง�นของรฐับ�ล
กล�งและก�รแตง่ต ั ง้ผ ูพ้ พิ�กษ�โดยผ ูบ้ร หิ�ร
สงูสดุในก�รพ พิ�กษ�คด คีว�มม ั น่คงของช�ต ิ
น ั น้หม�ยถ งึก�รไม่ไว ว้�งใจในตลุ�ก�รของเขต
บร หิ�รฮอ่งกง (HKSAR) ใชห่ร อืไม่? และจะบอ่น
ทำ�ล�ยคว�มเป ็นอ สิระของตลุ�ก�รในฮ ่องกง
หร อืไม่?
หลกัน ติ ธิรรมและคว�มเป น็อ สิระของตลุ�ก�รเป น็หน ึ ง่ในองคป์ระกอบ
ท ีส่ ำ�คญัท ีค่ว�มส ำ�เร จ็ในฮอ่งกงตอ้งพ ึง่พ� เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR) ไดร้ บัมอบอำ�น�จตลุ�ก�รท ีเ่ป น็อ สิระ รวมไปถ งึคำ�พ พิ�กษ�
ถ งึท ีส่ดุท ีเ่ป น็ไปต�มกฎหม�ยพ ื น้ฐ�น ซ ึง่ท ำ�หน�้ท ีเ่ป น็จดุย ดึระบบ
กฎหม�ยของฮอ่งกงในชว่ง 23 ป ที ีผ่�่นม� ท ั ง้ ๆ ท ีเ่ป น็แบบน ี ้ แต่
ก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต เิป น็เร ือ่งท ีอ่ย ูใ่นขอบเขตของหนว่ยง�น
ของรฐับ�ลกล�ง ไมใ่ชเ่ร ือ่งท ีจ่ดัอย ูใ่นขอบเขตของคว�มเป น็เอกร�ช
ในระดบัสงูส ำ�หรบัเขตบร หิ�รพ เิศษ (SAR) รฐับ�ลกล�งตอ้งแนใ่จว�่ได ้
รกัษ�คว�มม ั น่คงในช�ต อิย�่งท ั ว่ถ งึภ�ยใตท้กุ ๆ  สถ�นก�รณแ์ละในทกุ 
ๆ ท ี ่ ร ฐับ�ลกล�งจะยงัคงไวซ้ ึ ง่อำ�น�จภ�ยใต ้ “สถ�นก�รณพ์ เิศษ” เพ ือ่
ก�รจดัก�รคด ที ี เ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คงของช�ต ทิ ีอ่ย ูน่อกเหน อื
คว�มส�ม�รถของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) นอกจ�กน ี ้ ศ�ล
ฮอ่งกงไมม่ เีขตอำ�น�จเหน อืก�รกระทำ�ของรฐั และก�รใชอ้ำ�น�จโดย
หนว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งเพ ือ่รกัษ�คว�มม ั น่คงของช�ต ถิ อืเป น็ก�ร
กระทำ�ของรฐั ยอ่หน�้ท ีส่�มของม�ตร� 19 แหง่กฎหม�ยพ ื น้ฐ�นได ้
กำ�หนดไวอ้ย�่งชดัเจนว�่ “ศ�ลแหง่เขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกงจะตอ้งไมม่ ี
เขตอำ�น�จเหน อืก�รกระทำ�ของรฐั เชน่ ก�รป อ้งกนัประเทศและก�รต�่ง
ประเทศ”

ภ�ยใตก้ฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ คด ที ีเ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คง
ของช�ต ทิ ี เ่ก ีย่วขอ้งกบัฮอ่งกงจะตอ้งจดัก�รโดยหน่วยง�นบงัคบัใช ้
กฎหม�ยและตลุ�ก�รของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) เง ือ่นไขดงั
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กล�่วควรถ อืเป น็ก�รจดัเตร ยีมก�รพ เิศษของ “หน ึง่ประเทศ สองระบบ” 
ในระดบัสงูสดุ และแสดงถ งึคว�มไวว้�งใจท ีร่ ฐับ�ลกล�งม ตีอ่ผ ูบ้ร หิ�ร
และหนว่ยง�นตลุ�ก�รของเขตบร หิ�รพ เิศษ (SAR) รวมไปถ งึก�รให ้
คว�มเค�รพตอ่ระบบกฎหม�ยท ั ง้สองประเภท

ภ�ยใตก้ฎหม�ยพ ื น้ฐ�น ตลุ�ก�รศ�ลในหล�ย ๆ ระดบัของเขตบร หิ�ร
พ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ตอ้งแตง่ต ั ง้โดยผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุต�มข ั น้ตอน
ท�งกฎหม�ย ผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุร บัผ ดิชอบตอ่รฐับ�ลกล�งของประช�ชน 
(CPG) ดงัน ั น้จ งึอย ูใ่นขอบเขตของผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุในก�รแตง่ต ั ง้ผ ู ้
พ พิ�กษ�ท ีเ่หม�ะสมเพ ือ่พ จิ�รณ�คด อี�ชญ�กรรมท ีเ่ป น็อนัตร�ยตอ่
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ

บทบญัญตั ไิมไ่ดม้ ผีลตอ่คว�มเป น็อ สิระของตลุ�ก�ร คว�มเป น็อ สิระ
ของตลุ�ก�รหม�ยถ งึผ ูพ้ พิ�กษ�ปลอดจ�กก�รแทรกแซงเม ือ่พ จิ�รณ�
คด จีร งิ ๆ และบทบญัญตั ทิ ีเ่ก ีย่วขอ้งเป น็เพ ยีงส ิง่ท ีท่ ำ�ใหช้ดัเจนว�่
ผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุจะเป น็ผ ูก้ ำ�หนดร�ยช ือ่ของผ ูพ้ พิ�กษ�ในระดบัต่�ง 
ๆ ของศ�ลท ีเ่หม�ะจะพ จิ�รณ�คด ที ีเ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คงของ
ช�ต ิ ม�กกว�่ท ีจ่ะเล อืกผ ูพ้ พิ�กษ�ม�รบัผ ดิชอบในคด ใีดคด หีน ึง่ 
และผ ูบ้ร ิห�รสงูสดุอ�จปร กึษ�คณะกรรมก�รเพ ื ่อก�รร กัษ�คว�ม
ม ั น่คงแหง่ช�ต ขิองเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) และผ ูพ้ พิ�กษ�
สงูสดุของศ�ลฎกี�กอ่นท ีจ่ะดำ�เน นิก�รดงักล�่ว นอกจ�กน ี ้ ไมม่ กี�ร
จำ�กดัสญัช�ต ขิองผ ูพ้ พิ�กษ� ซ ึง่ไดแ้สดงใหเ้ห น็ถ งึคว�มเค�รพตอ่
ระบบตลุ�ก�รท ีม่ อีย ูข่องเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) อย�่งเตม็
ท ี ่ (ไมม่ ปีระเทศไหนในโลกท ีน่ำ�แนวท�งปฏ บิตั ใินก�รอนญุ�ตใหช้�ว
ต�่งช�ต เิป น็ผ ูพ้ พิ�กษ�ในก�รพ จิ�รณ�คด เีก ีย่วกบัคว�มม ั น่คงของ
ช�ต )ิ 

กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต กิำ�หนดไวช้ ดัเจนว�่คด คีว�มม ั น่คงแหง่
ช�ตภิ�ยใตเ้ขตอำ�น�จศ�ลของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะ
ตอ้งดำ�เน ินก�รต�มกระบวนก�รท�งกฎหม�ยในป จัจบุ นัของฮอ่งกง 
ดงัน ั น้ เม ือ่จดัก�รกบัคด เีฉพ�ะกจ็ะยงัคงเป น็ตลุ�ก�รท ีจ่ะเล อืกผ ู ้
พ พิ�กษ�จ�กร�ยช ือ่ผ ูพ้ พิ�กษ�ท ี ไ่ดร้ บัมอบหม�ยข�้งตน้ ขอ้กล�่ว
ห�ใด ๆ ท ีอ่ �้งว�่ม กี�รแทรกแซงคว�มเป น็อ สิระของตลุ�ก�รน ั น้ไมม่ ี
ม ลูโดยส ิ น้เช งิ
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เหตใุดจ งึตอ้งจดัต ั ง้หนว่ยง�นเฉพ�ะข ึ น้ใน
กองบงัค ับก�รตำ�รวจฮ่องกงและกระทรวง
ยตุ ธิรรมเพ ือ่ดำ�เน นิกฎหม�ยคว�มม ั ่นคง
แหง่ช�ต ?ิทรพัย�กรบคุคลท ีม่ สีว่นเก ีย่วขอ้ง
เป น็อย�่งไร?
ต ั ง้แตก่ลบัเข �้ส ูม่�ตภุ มู ิ ฮอ่งกงยงัไมไ่ดม้ กี�รว�งกลไกก�รบงัคบัใช ้
ใด ๆ เพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ เพ ือ่รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่
ช�ต ิ ม งี�นม�กม�ยท ีม่ สีว่นเก ีย่วขอ้ง เชน่ ก�รรวบรวมข�่วกรอง ก�ร
ว เิคร�ะหส์ถ�นก�รณ ์ และก�รย ืน่เร ือ่งเพ ือ่สอบสวนและดำ�เน นิคด ตี�่ง 
ๆ รวมไปถ งึง�นท�งด�้นกฎหม�ยท ีเ่ก ีย่วขอ้ง ย ิง่ไปกว�่น ั น้ บคุล�กรท ี ่
เก ีย่วขอ้งตอ้งไดร้ บัก�รฝ กึพ เิศษและส ั ง่สมประสบก�รณท์ ี เ่ก ีย่วขอ้ง 
ขณะน ี ร้ ฐับ�ลเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ไมส่�ม�รถประเม นิ
กำ�ลงัคนท ีต่อ้งก�รไดอ้ย�่งเตม็ท ีอ่ย�่งไรกต็�ม กฎหม�ยคว�มม ั น่คง
แหง่ช�ต กิำ�หนดไวว้�่ เพ ือ่ใหแ้นใ่จว�่ม ทีรพัย�กรเพ ยีงพอในก�ร
ปฏ บิตั หิน�้ท ี ่ เม ือ่ไดร้ บัก�รอนมุตั จิ�กผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุแลว้ รฐัมนตร ี
ว�่ก�รกระทรวงก�รคลงัจะตอ้งจดัสรรงบประม�ณจ�กร�ยไดท้ ั ว่ไปอย�่ง
เหม�ะสมเพ ือ่ใชส้ ำ�หรบัจ�่ยค�่ใช จ้�่ยและจดัห�เจ�้หน�้ท ีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

.
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กฎหม�ยคว�มม ั ่นคงแห่งช�ต อินญุ�ตใหก้อง
บงัคบัก�รตำ�รวจใชม้�ตรก�รเพ ิม่เต มิได ้ ส ิง่น ี ้
จะทำ�ใหต้ำ�รวจม อีำ�น�จม�กเก นิไปหร อืไม่?
ประเทศต�่ง ๆ มกัจะจดัใหม้ มี�ตร�ก�รท ีม่ ปีระส ทิธ ภิ�พท ีจ่ ำ�เป น็
ส ำ�หรบัหนว่ยง�นบงัคบัใชซ้ ึ ง่เก ีย่วขอ้งกบัคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ ม�ตร�
ก�รท ี ใ่ห ้ไว ้ในกฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต เิป น็ส ิง่จ ำ�เป น็เพ ือ่ใหก้�ร
ดำ�เน นิก�รในบทบญัญตั ติ�่ง ๆ ม ปีระส ทิธ ผิล กฎหม�ยคว�มม ั น่คง
แหง่ช�ต ใิหอ้ำ�น�จผ ูบ้ร หิ�รสงูสดุ รว่มกบัคณะกรรมก�รเพ ือ่ก�รรกัษ�
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ขิองเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จดัทำ�กฎ
ก�รดำ�เน นิก�รท ีเ่ก ีย่วขอ้งโดยม วีตัถปุระสงคเ์พ ือ่นำ�ไปใช ้โดยตำ�รวจ 
เพ ือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องกฎหม�ย ซ ึง่กค็ อืเพ ือ่ปกป อ้ง ปร�บ
ปร�มและลงโทษก�รกระทำ�ท ีเ่ป น็อนัตร�ยตอ่คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ
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ท ี ่ปร ึกษ�ด ้�นคว�มม ั ่นคงแห่งช�ต ิท ี ่
กำ�หนดโดยหนว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งเพ ือ่
เข ้�ร ่วมในก�รประช ุมก ับคณะกรรมก�ร
เพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ขิองเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) จะเป น็ “อน ุ
ตร�จ�รย ”์ หร อืไม่?
คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต เิป น็เร ือ่งท ีอ่ย ูภ่�ยในขอบเขตของหนว่ยง�นของ
รฐับ�ลกล�ง ก�รว เิคร�ะหข์อ้มลูและสถ�นก�รณท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งน ั น้อย ู่
เหน อืเขตคว�มส�ม�รถของรฐับ�ลทอ้งถ ิน่ ท ีป่ร กึษ�ด�้นคว�มม ั น่คง
แหง่ช�ต ทิ ีก่ ำ�หนดโดยหนว่ยง�นของรฐับ�ลกล�งจะใหค้ำ�ปร กึษ�เฉพ�ะ
ง�นในเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) ท ีเ่ก ีย่วกบัก�รรกัษ�คว�ม
ม ั น่คงแหง่ช�ต เิท�่น ั น้ และจะเข �้รว่มประชมุกบัคณะกรรมก�รเพ ือ่ก�ร
รกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ขิองเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) โดย
ม ผี ูบ้ร หิ�รสงูสดุเป น็ประธ�น
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อำ�น�จก�รบ งัค ับใช ก้ฎหม�ยใดท ี ่มอบให แ้ก่
ส ำ�นกัง�นเพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั ่นคงแหง่ช�ต ิ
ของรฐับ�ลกล�งของประช�ชน (CPG) ในเขต
บร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR)? เจ�้หน�้ท ีบ่งัคบั
ใชก้ฎหม�ยของส ำ�นกัง�นผ กูพนัต�มกฎหม�ย
ของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง (HKSAR) หร อืไม่?
อำ�น�จก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ยของส ำ�นกัง�นไดถ้ กูกำ�หนดไวอ้ย�่งชดัเจน
ในกฎหม�ยคว�มม ั ่นคงแห่งช�ต แิละอำ�น�จเหล่�น ี จ้ะใช ้ได เ้ฉพ�ะ
ภ�ยใต ้ “สถ�นก�รณพ์ เิศษ” เท�่น ั น้ ก�รดำ�เน นิง�นและก�รบงัคบั
ใชก้ฎหม�ยของส ำ�นกัง�นเพ ือ่ก�รรกัษ�คว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ ตอ้ง
ปฏ บิตั ติ�มบทบญัญตั กิฎหม�ย หน�้ท ีต่�มกฎหม�ย และข ั น้ตอนต�ม
กฎหม�ยอย�่งเครง่ครดั

กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต กิำ�หนดไวช้ดัเจนว�่ส ำ�นกัง�นตอ้งปฏ บิตั ิ
หน�้ท ีต่�มกฎหม�ยอย่�งเครง่คร ดัและอย ูภ่�ยใตก้�รกำ�กบัด แูลของ
หนว่ยง�นกำ�กบัดแูลแหง่ช�ต ติ�มกฎหม�ย จะตอ้งไมล่ะเม ดิส ทิธ ิ
และผลประโยชนต์�มกฎหม�ยของบคุคลหร อืองคก์รใด ๆ เจ�้หน�้ท ี ่
ของส ำ�นกัง�นตอ้งปฏ บิตั ติ�มกฎหม�ยของเขตบร หิ�รพ เิศษฮอ่งกง 
(HKSAR)
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กฎหม�ยคว�มม ั ่นคงแห่งช�ต ิจะบ ั ่นทอน
คว�มเช ื ่อม ั ่นของนกัลงทนุต่�งช�ต ิและ
บอ่นทำ�ล�ยสถ�นะของฮอ่งกงในฐ�นะท ีเ่ป น็
ศ นูยก์ล�งท�งก�รเง นิระหว่�งประเทศหร อื
ไม่?
คว�มไมส่งบท�งสงัคม คว�มลม้เหลวของหลกัน ติ ธิรรม ก�รข�ดก�ร
ค ุม้ครองทรพัยส์ นิขององคก์ร และคว�มปลอดภยัสว่นบคุคล เป น็ป จัจยั
ส ำ�คญัท ีจ่ะบอ่นทำ�ล�ยคว�มเช ือ่ม ั น่ของนกัลงทนุต�่งช�ต ิ อนัท ีจ่ร งิ
แลว้ ส ิง่เหล�่น ี เ้ป น็ป จัจยัท ีท่ ำ�ใหอ้นัดบัประเทศของฮอ่งกงตกต่ ำ�ในป ี
ท ีผ่�่นม� สหร�ชอ�ณ�จกัร สหรฐัอเมร กิ� ฝร ั ง่เศส เยอรมนั และจ นี
แผน่ด นิใหญ่ ท ั ง้หมดไดอ้อกกฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่ช�ต ิ แตเ่ร�ไม่
เคยไดย้ นิว่�กฎหม�ยดงักล่�วม ผีลตอ่ก�รพฒัน�เศรษฐก จิและสภ�พ
แวดลอ้มท�งธรุก จิของประเทศเหล�่น ั น้เลย กฎหม�ยคว�มม ั น่คงแหง่
ช�ต สิ�ม�รถทำ�ใหส้ถ�นก�รณ ์โกล�หลในป ที ีผ่�่นม�สงบลงและฟ ื น้ฟ ู
เสถ ยีรภ�พในฮอ่งกง ดงัน ั น้จ งึชว่ยปรบัปรงุสภ�พแวดลอ้มท�งธรุก จิ
และก�รลงทนุของฮอ่งกง เร�เช ือ่อย�่งย ิง่ว�่ม เีพ ยีงแคก่�รรกัษ�คว�ม
ม ั น่คงแหง่ช�ต เิท่�น ั น้ท ีส่�ม�รถทำ�ใหฮ้อ่งกงม เีสถ ยีรภ�พและคว�ม
ม ั น่คงในระยะย�วได ้ ดงัน ั น้ กฎหม�ยจะเอ ื อ้ตอ่ก�รพฒัน�จดุแข ง็ของ
ฮอ่งกงอย�่งตอ่เน ือ่ง ด งึด ดูผ ูม้ คีว�มส�ม�รถจ�กต�่งประเทศ เสร มิ
คว�มแข ง็แกรง่ใหเ้ป น็ศนูยก์ล�งก�รเง นิระหว�่งประเทศ รวมไปถ งึก�ร
เป น็ศนูยก์ล�งก�รขนสง่และก�รค�้ นอกจ�กน ี ย้งัเป น็แรงผลกัดนัใน
ก�รสง่เสร มิก�รพฒัน�นวตักรรมและเทคโนโลย ี

.
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