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เขตบริหารพิเศษฮองกง 

(Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China-HKSAR) 

 

 

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูทางชายฝงทางตอนใตของจีน ประกอบดวย เกาะฮองกง เกาะลันเตา เกาลูน และ New 

Territories และเกาะเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูระหวางเกาะฮองกงกับเกาลูน 262 เกาะ มีอาววิคตอเรียก้ันระหวางเกาะ

ฮองกงและเกาลูน พ้ืนท่ีประมาณ 1,106.66 ตร.กม. ความกวางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 

5,000 กม. จากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 5,500 กม.  

 

อาณาเขต ทิศเหนือ   ติดกับเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตงและหางจากมาเกา 60 กม. 

 ทิศตะวันออก  ติดกับทะเลจีนใต 

 ทิศตะวันตก   ติดกับทะเลจีนใต 

 ทิศใต   ติดกับทะเลจีนใต 
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ภูมิประเทศ เกาะฮองกงมีขนาด 80.30 ตร.กม. เกาลูนมีขนาด 46.71 ตร.กม. และ New Territories และ

เกาะอ่ืน ๆ มีขนาดรวม 969.62 ตร.กม. เปนแนวเขาทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปสูทิศใตท่ีตอจากจีน 

ทำใหพ้ืนท่ีสวนใหญเปนแนวเขาไมเหมาะสำหรับการเกษตร ฮองกงมีแมน้ำมากกวา 200 แหง สวนใหญเปน

แมน้ำท่ีสั้นและไมมีชื่อ แมน้ำสายสำคัญ ไดแก Shing Mun, Lam Tsuen และ Tuen Mun 

 

ภูมิอากาศ อยูในเขตก่ึงเขตรอน ฤดูรอน (พ.ค.-ก.ย.) ฤดูมรสุม (ก.ค.-ก.ย.) ฤดูใบไมผลิ (มี.ค.-กลาง พ.ค.)   

ฤดูใบไมรวง (ก.ย.-ธ.ค.) และฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตอป 2,398 มม.  

 

ประชากร 7.39 ลานคน ความหนาแนน 6,830 ตอ ตร.กม. ประชากรสวนใหญมีเชื้อสายจีน 92% เชื้อสายอ่ืน 

8% ไดแก ฟลิปปนส 184,332 คน อินโดนีเซีย 168,871 คน และอินเดีย 31,989 คน ในป 2564 ประชากร

ลดลง 1.2% ซ่ึงลดลงต่ำสุดตั้งแตป 2504  

 

ศาสนา ไมมีศาสนาประจำชาติ แตชาวฮองกงสวนใหญนับถือพุทธนิกายมหายาน และลัทธิเตา  

 

ภาษา จีนและอังกฤษเปนภาษาราชการ ภาษาจีนกวางตง 88.9% ภาษาจีนกลาง 1.9% ภาษาจีน

ทองถ่ิน 3.1% ภาษาอังกฤษ 4.3% และภาษาอ่ืน ๆ 1.9%  

 

การศกึษา อัตราการรูหนังสือ 99% (ป 2561) ระบบการศึกษาของฮองกงไดรับการวางรากฐานจากการ

ปกครองของอังกฤษท่ีใหความสำคัญกับคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมท้ังทักษะการอาน กฎหมาย

กำหนดใหเด็กทุกคนตองไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปโดยไมมีคาใชจาย คือ ระดับประถมศึกษา 6 ป และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป นับตั้งแตป 2556 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกวา 100 แหง เริ่มใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการเรียนการสอน 

 

การกอตั้ง หลังจากสงครามฝนครั้งท่ี 1 เม่ือป 2385 จีนสงมอบเกาะฮองกงใหกับอังกฤษ และหลังจาก

สงครามฝนครั้งท่ี 2 เม่ือป 2403 จีนสงมอบเกาลูนใหกับอังกฤษตามอนุสัญญากรุงปกก่ิง นอกจากนี้ จีนให

อังกฤษเชาพ้ืนท่ี New Territories และเกาะโดยรอบ 235 เกาะเปนเวลา 99 ป นับตั้งแต 1 ก.ค.2441 

ภายหลังเกิดสงครามระหวางจีนกับญี่ปุนเม่ือป 2480 ทำใหชาวจีนอพยพไปตั้งถ่ินฐานใหมในฮองกงจำนวนมาก 

อยางไรก็ดี ชาวจีนในฮองกงลดลงเหลือ 650,000 คน จาก 1.9 ลานคน ในชวงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 จาก

ปญหาขาดแคลนอาหาร จากนั้นอังกฤษกลับมาจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำใหชาวจีนอพยพกลับมาตั้งถ่ินฐานตามเดิม และเม่ือป 2513 ฮองกงเปนหนึ่ง

ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเอเชีย หรือ “เสือของเอเชีย”  

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Territories
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 จีนและอังกฤษเริ่มเจรจารวมกันถึงอนาคตของฮองกง และออกแถลงการณรวม Sino-British 

Joint Declaration วาดวยการสงมอบฮองกงคืนแกจีนใน 1 ก.ค.2540 ภายใตหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ”

และจีนอนุมัติกฎหมายพ้ืนฐานหรือ Basic Law ใหกับฮองกงเม่ือป 2533 เพ่ือเปนธรรมนูญสูงสุดในการบริหารฮองกง 

 

วันชาต ิ 1 ต.ค. (วันชาติจีน) 

 

การเมือง ฮองกงเปนเขตบริหารพิเศษภายใตหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของจีนตามท่ีระบุใน

กฎหมายพ้ืนฐานของฮองกง ซ่ึงบังคับใชตั้งแตฮองกงคืนสูการปกครองของจีนเม่ือป 2540 กฎหมายนี้ระบุให

ฮองกงธำรงไวซ่ึงโครงสรางทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม เปนระยะเวลาอีก 50 ป (ป 2540-2590) 

 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและฮองกง รัฐบาลกลางรับผิดชอบดานการทหารและกิจการ

ตางประเทศ โดยตั้งสำนักงานในฮองกงเพ่ือรับผิดชอบกิจการตางประเทศ และใหอำนาจฮองกงดำเนินกิจการ

ตางประเทศท่ีเก่ียวของและรับผิดชอบรักษาความสงบเรียบรอยสาธารณะ ขณะท่ีกองกำลังทหารของรัฐบาลกลาง

ท่ีประจำการในฮองกงเพ่ือปองกันคุกคามตาง ๆ จะไมแทรกแซงกิจการทองถ่ิน และปฏิบัติตามกฎหมายของ

ฮองกง แตรัฐบาลฮองกงสามารถรองขอความชวยเหลือจากกองกำลังรัฐบาลกลางได เพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยในสังคมและบรรเทาภัยพิบัติในกรณีจำเปน  

 ฮองกงมีโครงสรางทางการเมืองสำคัญ ดังนี้  

 1 ) หั วหน าคณะผูบริหารเขตบริหารพิ เศษฮองกงเปนผูนำฝ ายบริหาร ไดรับเลือกจาก

คณะกรรมการเลือกตั้ง และไดรับแตงตั้งจากรัฐบาลจีนมีวาระดำรงตำแหนง 5 ป ตอเนื่องไมเกิน 2 วาระ มีหนาท่ี

ในการบริหารประเทศ การแกไขกฎหมายพ้ืนฐาน การลงนามในกฎหมายหรืองบประมาณ การประกาศใชกฎหมาย

การกำหนดนโยบายและคำสั่ง การแตงตั้งและรายงานเจาหนาท่ีตำแหนงสำคัญตอรัฐบาลกลาง การแตงตั้งและ

ถอดถอนผูพิพากษาในทุกระดับตามข้ันตอนทางกฎหมาย การแตงตั้งและถอดถอนผูดำรงตำแหนงขาราชการตาม

ข้ันตอนทางกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งท่ีออกโดยรัฐบาลกลาง ในประเด็นเก่ียวของกับกิจการตางประเทศ

หรือความสัมพันธอ่ืน ๆ การอนุมัติญัตติเก่ียวกับรายรับรายจายตอสภานิติบัญญัติ การตัดสินใจเก่ียวของ

ผลประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ การใหอภัยโทษหรือเปลี่ยนแปลงบทลงโทษแกผูกระทำผิดทางอาญา และการ

จัดการเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขจากประชาชน 

 2) คณะผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงมีหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย ดำเนินกิจการตามไดรับ

มอบหมาย จัดทำและเสนองบประมาณ รางกฎหมายตอสภานิติบัญญัติ 

 3) สภานิติบัญญัตจิีนปฏิรูประบบการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮองกงเม่ือ มี.ค.2564 ใหมี

สมาชิกเพ่ิมข้ึน 90 คน จากเดิม 70 คน แตลดจำนวนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจาก 35 คน 

เหลือ 20 คน สภานิติบัญญัตมีิหนาท่ีพิจารณาและรางกฎหมาย อภิปรายในประเด็นท่ีเปนผลประโยชนของสาธารณะ 

พิจารณางบประมาณและรางกฎหมาย อนุมัติงบประมาณและการเก็บภาษี  พิจารณาและอภิปรายนโยบายจาก

หัวหนาคณะผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงและถอดถอนหัวหนาคณะผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกง 
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 4) ฝายตุลาการไดรับการคัดเลือกจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามหลักกฎหมาย และปฏิบัติหนาท่ี

อยางอิสระ  

 5) สภาเขตฮองกงปจจุบันมีสมาชิก 479 คน ใน 18 เขต มีหนาท่ีสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

วัฒนธรรมของชุมชน และใหคำแนะนำรัฐบาลในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูของประชาชน 

  

เศรษฐกิจ ฮองกงมีความสำคัญจากการเปนท่ีตั้งทาเรือเสรี และเปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ 

มีลักษณะการคาเสรี พ่ึงพาการคา และการเงินระหวางประเทศในระดับสูง ฮองกงเปนเขตชำระภาษีในอัตราต่ำ

และเขตปลอดภาษีสินคานำเขาท่ีรัฐบาลเขาแทรกแซงต่ำ ฮองกงไดรับการจัดอันดับใหมีเศรษฐกิจเสรีมากท่ีสุด

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก จากการเปดเสรีทางการคาและการเงิน มาตรการปกปองสิทธิทรัพยสินทางปญญา 

และการทุจริตในระดับต่ำ นอกจากนี้ เศรษฐกิจฮองกงบูรณาการกับเศรษฐกิจจีนสูง ท้ังในดานการคา การ

ทองเท่ียว และการเงิน รวมท้ังเปนศูนยกลางการเงินของโลกท่ีมีภูมิศาสตรและมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทำ

ธุรกิจ ท้ังในเรื่องความโปรงใสและมาตรการท่ีเปดกวางทางเศรษฐกิจ 

 ฮองกงประสบปญหาสูญเสียความเชื่อม่ันจากสถานการณทางการเมือง แตยังมีจุดแข็งสำคัญคือ 

เปนศูนยกลางการเงินโลก เปนสะพานเชื่อมการคาระหวางจีนกับตางประเทศ มีการเปดกวางทางเศรษฐกิจ     

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพสูง มีระบบธนาคารท่ีมีเสถียรภาพ มีระบบการคลังท่ีแข็งแกรงและยืดหยุน มี   

ทุนสำรองระหวางประเทศ 497,000 ลานดอลลารสหรัฐ (ก.ย.2564) และมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเชื่อมกับ

สกุลเงินดอลลารสหรัฐ (Linked Exchange Rate System-LERS) ท่ีใชมาตั้งแตป 2526 

 ภาพรวมศักยภาพทางเศรษฐกิจฮองกงในไตรมาสท่ี 3 ของป 2564 ฟนตัวดีข้ึน สอดคลองกับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกและสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ของฮองกงท่ีไมรุนแรง 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเติบโต 5.4% เม่ือเทียบชวงเดียวกันของป  2563 จากการบริโภค

ภายในประเทศขยายตัวจากความสำเร็จในควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 และโครงการกระตุน

เศรษฐกิจ รวมท้ังการเพ่ิมการลงทุนของภาครัฐ ขณะท่ีการสงออกไปยังประเทศคูคาหลัก ท้ังจีน สหรัฐฯ 

สหภาพยุโรปขยายตัวตอเนื่อง แมเผชิญอุปสรรคดานการขนสงจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 แตการ

ทองเท่ียวยังคงชะงักงันจากมาตรการจำกัดการเดินทางขามพรมแดน 

 ภาคการเกษตรคิดเปนสัดสวน 0.1% ของ GDP ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ผักสด      

สัตวปก เนื้อหมู ปลา 

 ภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวน 7.6% ของ GDP อุตสาหกรรมสำคัญ ไดแก การคา การขนสง 

การบริการ การเงิน การทองเท่ียว การทองเท่ียว และสินคาอิเล็กทรอนิกส 

 ภาคบริการคิดเปนสัดสวน 92.3% ของ GDP ไดแก การเงิน การทองเท่ียวและเทคโนโลยี

ทางการเงิน 

 ฮองกงไมมีทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีภูมิศาสตรเปนเกาะและลอมรอบดวยทะเล แตทำให

ฮองกงมีศักยภาพในการเปนทาเรือน้ำลึกสำหรับทำการคากับตางประเทศ 
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 สกุลเงิน : ดอลลารฮองกง อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารฮองกง : 0.12 ดอลลารสหรัฐ หรือ        

1 ดอลลารฮองกง : 4.20 บาท (พ.ย.2564) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 389,980 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2564) 

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 5.4% (ไตรมาสท่ี 3 ของป 2564) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 21.91 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2564) 

ดุลการคา : ขาดดุล 42,391 ลานดอลลารฮองกง (ก.ย.2564) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 48,755 ดอลลารสหรัฐ (ก.ย.2564) 

แรงงาน : 3.8 ลานคน (ก.ย.2564) 

อัตราการวางงาน : 4.3% (ไตรมาสท่ี 3 ของป 2564) 

อัตราเงินเฟอเฉลี่ย : 1.5% (ก.ย.2564) 

มูลคาการสงออก : 441,815 ลานดอลลารฮองกง (ก.ย.2564) 

สินคาสงออกสำคัญ : สินคาเบ็ดเตล็ด แรโลหะ ผลิตภัณฑเภสัชกรรม และพลาสติก (ก.ย.2564) 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : จีน สหรัฐฯ สิงคโปร และไตหวัน (ก.ย.2564) 

มูลคาการนำเขา :  484,206 ลานดอลลารฮองกง (ก.ย.2564) 

สินคานำเขาสำคัญ : เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม เครื่องจักรกลในโรงงาน สินคาเบ็ดเตล็ด 

(ป 2563) 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : จีน ไตหวัน สิงคโปร ญี่ปุน และเกาหลีใต (ก.ย.2564) 

 

การทหาร ฮองกงไมมีกองทัพเปนของตนเอง แตมีกองกำลังของกองทัพจีนประจำการประมาณ 10,000-

12,000 นาย 

 

ตำรวจ  

 ตำรวจฮองกงอยูภายใตการควบคุมของผูบัญชาการตำรวจ 1 นาย และรองผูบัญชาการตำรวจ 3 นาย 

ซ่ึงแบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบดานปฏิบัติการการจัดการกองกำลัง และความม่ันคงแหงชาติ โครงสรางตำรวจ

ฮองกง แบงเปน 6 ฝาย ไดแก ฝายปฏิบัติการ ฝายอาชญากรรมและความม่ันคง ฝายกำลังพลและการฝกซอม 

ฝายการจัดการ ฝายการเงินและการวางแผน และฝายความม่ันคงแหงชาติ 

 ฝายความม่ันคงแหงชาติของตำรวจฮองกงเริ่มกอตั้งเม่ือ 1 ก.ค.2563 หลังจากการบังคับใช

กฎหมายความม่ันคงแหงชาติมีหนาท่ีหลักในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและขาวกรองท่ีเก่ียวของกับความ

ม่ันคงแหงชาติ การวางแผนและประสานงาน การบังคับใชมาตรการหรือปฏิบัติการเพ่ือปกปองความม่ันคง

แหงชาติ การสืบสวนผูตองหาท่ีเปนภยันอันตรายตอความม่ันคงแหงชาติ การปฏิบัติการตอตานการแทรกแซง

จากตางชาติและทบทวนความม่ันคงแหงชาติ การปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ปองกันความม่ันคงแหงชาติของฮองกง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย 
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 ตำรวจฮองกงจะกำกับดูแลกระจายท่ัวพ้ืนท่ีสำคัญ 6 แหง คือ เกาะฮองกง เกาลูนตะวันออก 

เกาลูนตะวันตก New Territories เหนือ และ New Territories ใต และชายฝง นอกจากนี้ ฮองกงมีตำรวจ

ชายฝง 114 นาย ซ่ึงมีภารกิจลาดตระเวนพ้ืนท่ีทางน้ำ 1,649 กม. รอบฮองกงและเกาะขนาดเล็ก จำนวน 261 แหง 

โดยใหความสำคัญกับเทคโนโลยีเฝาระวังทางชายฝง ระบบเรดาร และบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อรักษา

ความปลอดภัยการขนสงนานาชาติและความปลอดภัยของทาเรือ 

 World Economic Forum จัดลำดับความนาเชื่อถือของตำรวจฮองกงในลำดับท่ี 6 ของโลก

เมื่อป 2562 ขณะท่ีสถาบัน Legatum เปดเผยดัชนี The Legatum Prosperity Index 2020 จัดลำดับให

ตำรวจฮองกงอยูลำดับท่ี 6 ของโลกในดานความปลอดภัยและความม่ันคงเม่ือป 2563 และธนาคารโลก

จัดลำดับใหตำรวจฮองกงอยูในลำดับท่ี 18 ของโลกในดานปฏิบัติตามหลักนิติรัฐ 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 1. การบังคับใชกฎหมายความม่ันคงแหงชาติเม่ือ 30 มิ.ย.2563 สงผลใหสถานการณการชุมนุม

ในฮองกงท่ียืดเยื้อตั้งแตป 2562 สงบลง กฎหมายดังกลาวกำหนดการกระทำท่ีเปนความผิดตอความม่ันคง

แหงชาติ ไดแก การแบงแยกดินแดน การลมลางอำนาจรัฐการกอการราย และการสมคบคิดกับตางชาติกระทำการ

เปนภัยตอความม่ันคงแหงชาติ สำหรับประเด็นท่ีนาสนใจในกฎหมายดังกลาว เชน จัดตั้งคณะกรรมาธิการ

รักษาความม่ันคงแหงชาติของฮองกง โดยมีหัวหนาคณะผูบริหารของฮองกงเปนประธาน และมีท่ีปรึกษาดาน

ความม่ันคงแหงชาติท่ีแตงตั้งโดยรัฐบาลจีน เพ่ือพิจารณาสถานการณความม่ันคง กำหนดนโยบายและแผน 

ประสานงานภารกิจดานความม่ันคง จัดตั้งสำนักงานรักษาความม่ันคงแหงชาติของจีนประจำฮองกงทำหนาท่ี

รวบรวมขาวกรอง วิเคราะหสถานการณความม่ันคง ใหความเห็นและคำแนะนำดานยุทธศาสตรและนโยบาย  

ท่ีสำคัญ กำกับดูแล แนะนำ ประสานงาน และสนับสนุนทางการฮองกงในการปฏิบัติหนาท่ี และรับผิดชอบ  

คดีความม่ันคงท่ีมีความรุนแรงและซับซอน กฎหมายยังใหอำนาจหัวหนาคณะผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกง

แตงตั้งผูพิพากษาเพ่ือพิจารณาคดีความม่ันคงแหงชาติเปนการเฉพาะ นอกจากนี้ ยังกำหนดใหกฎหมายมีผล

บังคับใชกับบุคคลทุกสัญชาติ และครอบคลุมการกระทำท้ังในและนอกฮองกง โดยมีโทษสูงสุดคือ จำคุกตลอดชีวิต 

 2. ฮองกงมีความสัมพันธท่ีไมราบรื่นกับไตหวัน หลังจากการชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลของ

ชาวฮองกงและการบังคับใชกฎหมายความม่ันคง ซ่ึงไตหวันวิจารณกฎหมายฉบับดังกลาวและเปดสำนักงานใน

ไทเปเพ่ือชวยเหลือชาวฮองกงท่ีตองการเดินทางออกนอกฮองกง และฮองกงสั่งระงับการดำเนินงานของ

สำนักงานเศรษฐกิจการคาและวัฒนธรรมฮองกงประจำไทเป 

 3. ปญหาภัยคุกคามทางไซเบอร ฮองกงมีความเสี่ยงสูงสุดเปนอันดับ 2 ของเอเชียเม่ือป 2560 

ซ่ึงสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจฮองกง 249,600 ลานดอลลารสหรัฐตอป กับท้ังมีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เพ่ิมข้ึน 5 เทาประมาณ 13,000 คดี เม่ือป 2563 จาก 2,000 คดี เม่ือป 2554 ซ่ึงสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ประมาณ 3,000 ดอลลารสหรัฐ รัฐบาลมุงแกไขดวยการสงเสริมความตระหนักรูทางไซเบอรใหกับประชาชน 

ควบคูกับการจัดต้ังศูนย “Cybersec Infohub” ซ่ึงเปนศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนและ

ประชาชนเขาใจกับภัยคุกคามทางไซเบอรมากข้ึน  
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 4. ปญหาความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจในฮองกงมีแนวโนมสูงข้ึน โดยอัตราความไมเสมอภาค

ทางรายไดในภาคครัวเรือนเพ่ิมจาก 0.429% เม่ือป 2519 เปน 0.537% เม่ือป 2554 และอัตราความไมเสมอภาค

ทางรายไดระดับบุคคลเพ่ิมจาก 0.411% เม่ือป 2519 เปน 0.487% เม่ือป 2554 โดยมีสาเหตุจากหลายปจจัย ไดแก 

ภาคครัวเรือนมีรายไดต่ำ สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน อัตราการหยารางเพ่ิมข้ึน การสรางครอบครัวเดี่ยว และ

จำนวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน โดยกลุมผูสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีรายไดต่ำกวา 10,000 ดอลลารฮองกงตอการ

ทำงาน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ตามมาตรา 116 และ 151 ของกฎหมายพ้ืนฐานของฮองกง กำหนดให

สามารถใชชื่อ“ฮองกง”เขารวมสมาชิกในองคการระหวางประเทศได อาทิ ADB, APEC, BIS, FATF, ICC 

(national committees), IHO, IMF, IMO (associate), Interpol (subbureau), IOC,ISO (correspondent), 

ITUC (NGOs), UNWTO (associate), UPU, WCO, WMO และ WTO 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของฮองกงใหความสำคัญกับ 4 สาขา

หลัก ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ ปญญาประดิษฐ เมืองอัจฉริยะ และเทคโนโลยีทางการเงิน ฮองกงยังมีโครงสราง

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีท่ีดีเปนอันดับ 4 ของโลกจากการจัดอันดับของดัชนีนวัตกรรมของโลกเม่ือป 2562 

ครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรประยุกต 

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรซ่ึงเปนศูนยรวมบริษัททางเทคโนโลยี 700 แหง ครอบคลุมดานอิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลฮองกงยังวางแผนเรงพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

สงเสริมขีดความสามารถดานการแขงขันดวยการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี Greater Bay Area (GBA) 

 นอกจากนี้ ฮองกงตองการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหเปนศูนยกลางของภูมิภาค โดยใช

สวนวิทยาศาสตรฮองกง ซ่ึงมีบริษัทเทคโนโลยี 600 แหง และผูมีความรูความสามารดานเทคโนโลยี 13,000 คน 

ปจจุบันรัฐบาลฮองกงใหความสำคัญกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เพ่ือสรางความเขมแข็งตอสถานะการ

เปนศูนยกลางทางการเงินของโลก โดยเริ่มโครงการสนับสนุนใหบริษัทภาคการเงินในฮองกงจัดจางผูเชี่ยวชาญ

ทางการเงิน 1,000 ตำแหนง ภายใน 12 เดือน หลังจากนั้นรัฐบาลจะอุดหนุนเงินเดือน 1,290 ดอลลารสหรัฐ 

ทุกเดือนเปนเวลา 1 ป ใหแกตำแหนงดังกลาว กับท้ังทางการฮองกงออกใบอนุญาต 8 ประเภทเพ่ืออนุญาตให

ธนาคารพาณิชยดําเนินธุรกิจใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานระบบอินเทอรเน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกสได 

 

เทคโนโลยีการส่ือสารเคล่ือนท่ี ฮองกงมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมท่ีมีมาตรฐานและ

ความเร็วในระดับสูงท้ังในภาคพ้ืนดินและระบบสายเคเบิลใตน้ำ เพ่ือสนับสนุนการเปนศูนยกลางดาน

โทรคมนาคมของภูมิภาคและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล กับท้ังฮองกงมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนจีน ทำใหฮองกงเปน

ประตูสำคัญท่ีมีบริษัทดานโทรคมนาคมตางชาติและผูประกอบการดานอุปกรณเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมเขา

ไปลงทุน เพ่ือโอกาสในการเขาถึงตลาดจีน ขณะท่ีจำนวนผูใชอินเตอรเน็ตของฮองกงเม่ือป 2562 เพ่ิมข้ึน 91%

จากเดิม 89.4% เม่ือป 2561 และคาดวาจะเพ่ิมเปน 93% ของประชากรท้ังหมด 
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 ทางการฮองกงออกระเบียบใหผูใชงานโทรศัพทระบบชำระเงินกอนใช (Pre-paid SIM cards) 

จะตองลงทะเบียนยืนยันตัวตนดวยบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกอนใชงาน เพ่ือปองกันการนำไปใชกอ

อาชญากรรม เชน การวางระเบิด หรือโทรศัพทหลอกลวง  

 

การขนสงและโทรคมนาคม 

 การขนสงขามแดนทางบกของฮองกงมี 9 แหง เปนการขามพรมแดนทางถนน 5 แหง ไดแก 

ทาเรืออาวเซินเจิ้น จุดควบคุม Lok Ma Chau จุดควบคุม Man Kam To จุดควบคุม Sha Tau Kok และ

สะพานฮองกง-จูไห-มาเกา กับท้ังมีการขนสงผานทางรถไฟ 2 แหง ผานจุดควบคุม Lo Wu จุดควบคุม Lok 

Ma Chau Spur Line จุดควบคุม Hung Hom Intercity และสถานีรถไฟความเร็วสู งเกาลูนตะวันตก 

นอกจากนี้ ฮองกงมีระบบรถประจำทาง ไดแก บริษัท Citybus ใหบริการเฉพาะเกาะฮองกง บริษัท Kowloon 

Motor Bus ใหบริการในคาบสมุทรเกาลูน และ New Territories บริษัท Long Win Bus ใหบริการในพ้ืนท่ี

เกาะลันเตาเหนือและสนามบิน บริษัท New Lantao Bus ใหบริการในเกาะลันเตาและเขต New Territories 

และบริษัท New World First Bus ใหบริการในเกาะฮองกง คาบสมุทรเกาลูน ยาน Tseung Kwan O และ

เสนทางขามทาเรือตาง ๆ โดยชาวฮองกง 90% ใชระบบคมนาคมสาธารณะ ครอบคลุมรถแท็กซ่ี รถประจำทาง 

และรถไฟฟาใตดิน ซ่ึงรถไฟฟาใตดินเปนการเดินทางหลักของฮองกงคิดเปน 42% หรือประมาณ 2.3 ลานคน

ของการเดินทางระบบคมนาคมสาธารณะ โดยมีบริษัท MRT Corporation Limited (MTRCL) ดำเนินการ

ระบบรถไฟใตดินของฮองกงระยะทางท้ังหมด 195.7 กม. ประกอบดวย 10 เสนทาง ไดแก สาย Kwun Tong 

สาย Tsuen Wan สาย Island สาย South Island สายTung Chung สาย Tseung Kwan O สาย Disneyland 

Resort สาย East Rail สาย Ma On Shan และ สาย West Rail Lineรวมทั้งสาย Airport Express 

ท่ีเชื่อมตอสนามบินนานาชาติฮองกง มีระยะทาง 35.2 กม. 

 ฮองกงมีเสนทางรถไฟความเร็วสูงกวางโจว-เซินเจิ้น-ฮองกง ระยะทางท้ังหมด 26 กม. และ

เชื่อมตอเสนทางสถานีเกาลูนตะวันตกกับสถานี 58 แหงในจีน และ 44 เมืองในจีน แบงเปนการเดินทาง

ระยะใกล 6 เมือง และการเดินทางระยะไกล 38 เมือง 

 ทางน้ำ มีผูใหบริการเรือขามฟากไปยังหมูเกาะรอบนอก  12 แหง มีผูโดยสารจำนวน 46 ลานคนตอป 

 

การเดินทาง  

 ระยะทางจากกรุงเทพฯ-ฮองกงใชระยะเวลาในการบิน 2 ชม. 45 นาที สายการบินของไทยท่ีมี

เท่ียวบินตรง ไดแก การบินไทย ไทยสมายล สายการบินตางประเทศท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดแก แอรเอเชีย ฮองกง

แอรไลน และคาเธยแปซิฟก เวลาเร็วกวาไทย 1 ชม. 

 การเขาเมืองของฮองกง 

 - ผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาตองขอรับการตรวจลงตราจาก สอท. หรือ สกญ.จีน/กรุงเทพฯ 

และสำนักงานกิจการเขาประเทศ เขตบริหารพิเศษฮองกง 
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 - ผูถือหนังสือเดินทางไทยตองการเดินทางไปฮองกงเพ่ือธุรกิจทองเท่ียวในระยะสั้นไดรับยกเวน

การขอการตรวจลงตราและพำนักได 30 วัน และตองยื่นขอวีซาตอ สอท. หรือ สกญ.จีน/กรุงเทพฯ หรือ

สำนักงานกิจการเขาประเทศเขตบริหารพิเศษฮองกงโดยตรงในกรณีดังตอไปนี้ 1) มีโครงการพำนักในฮองกง

เกิน 30 วัน 2) เดินทางไปฮองกงเพ่ือประกอบอาชีพตั้งถ่ินฐาน จัดงานแสดง จัดนิทรรศการ และ 3) เดินทางไป

ฮองกงเพ่ือศึกษาตอ เขารับการฝกอบรมในอาชีพ หรือฝกงานในอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) สถานการณดานการเมืองและความม่ันคงภายใน เชน กลุมสนับสนุนประชาธิปไตยและ

ตอตานจีน และการเคลื่อนไหวของแกนนำกลุมสนับสนุนประชาธิปไตยฮองกงในตางประเทศ 

 2) การสนับสนุนการเรียกรองประชาธิปไตยจากชาติตะวันตก เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ  

 3) การบังคับใชกฎหมายความม่ันคงแหงชาติ 

 4) ผลกระทบทางเศรษฐกิจในฐานะศูนยกลางเศรษฐกิจและการเงินของโลกจากการบังคับใช

กฎหมายความม่ันคงแหงชาติ 

 4)  การบูรณาการเศรษฐกิจฮองกงกับเศรษฐกิจจีน 

 5)  การฟนฟูเศรษฐกิจฮองกงจากการแพรระบาดของโรค COVID-19  

 6) นโยบายดานเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับไทย อาทิ การพัฒนา smart city การเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคภายใตยุทธศาสตรหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (Belt and Road Initiative-BRI)และGBA  

 7) การเลือกตั้งผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงใน 27 มี.ค.2565 

 

ความสัมพันธไทย-ฮองกง 

 ฮองกงลงนามความตกลงการคาเสรีอาเซียน -ฮองกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade 

Agreement : AHKFTA) และความตกลงดานการลงทุนระหวางอาเซียน-ฮองกง (ASEAN-Hong Kong 

Investment Agreement : AHKIA) เริ่มมีผลบังคับใช เม่ือ 12 ก.พ.2564 โดยความตกลงดังกลาวครอบคลุม

การคา การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจและความชวยเหลือทางเทคนิค กลไกระงับขอพิพาทและประเด็น

อ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เม่ือป 2562 อาเซียนเปนคูคาใหญอันดับ 2 ของฮองกง สำหรับการคาสินคาบริการเม่ือป 

2561 อาเซียนเปนคูคาสินคาบริการใหญเปนลำดับ 4 ของฮองกง 

 ขอตกลงท่ีสำคัญ : อนุสัญญาการเก็บภาษีซ้ำซอนไทย-ฮองกง (ป 2548) ความตกลงการคาเสรี

ฮองกง-อาเซียน (ป 2562) และความตกลงดานการลงทุนระหวางรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ป 2562) 

 ฮองกงจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกงประจำประเทศไทยอยางเปนทางการเม่ือ     

ก.พ. 2562 ซ่ึงเปนกลไกสำคัญตอความรวมมือระหวางไทยกับฮองกง และชวยเหลือผูประกอบการไทยในการ

ไปลงทุนในฮองกง นอกจากนี้ ท้ังสองฝายยังสนับสนุนความรวมมือและความเชื่อมโยงระหวางกรอบความ

รวมมือ GBA กรอบความรวมมือในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมลุมแมน้ำจูเจียง และ BRI 
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  ฮองกงเปนคูคาอันดับ 12 ของไทย ในหวง ม.ค.-ก.ย.2564 การคาฮองกง-ไทยเพ่ิมข้ึน 10.04%

มูลคารวม 336,463 ลานบาท ไทยสงออกสินคาไปยังฮองกงเพ่ิมข้ึน 0.36% หรือมูลคา 269,330 ลานบาท และ

ไทยนำเขาสินคาจากฮองกงเพ่ิมข้ึน 0.36% หรือมูลคา 67,134 ลานบาท โดยไดเปรียบดุลการคามูลคา 202,196

ลานบาท สินคาสงออกท่ีสำคัญจากไทยไปฮองกง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟา เครื่องยนตสันดาปภายใน ลูกสูบและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อุปกรณก่ึงตัวนำ

ทรานซิสเตอรและไดโอด เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอ่ืน ๆ ขาวหอมมะลิ เครื่องโทรสาร โทรศัพท 

อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา เม็ดพลาสติก  สินคานำเขาท่ีสำคัญจากฮองกงมาไทย 

ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ เครื่องใชไฟฟาในบาน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ สินแรโลหะอ่ืน ๆ เสื้อผาสำเร็จรูป นาิกา 

 ในป 2564 ประมาณการจำนวนแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหทำงานในฮองกง 79 คน 

 

------------------------------------------------ 
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นางแครรี่ ลัม 

(Carrie Lam) 

 

ตำแหนง หัวหนาคณะผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกง 

 

เกิด 13 พ.ค.2500 (อาย ุ65ป/ป 2565) ฮองกง 

 

การศึกษา - ปริญญาตรีดานสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยฮองกง 

 - ประกาศนียบัตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาย Lam Siu-por นักคณิตศาสตร มีบุตรชาย 2 คน 

 

ประวัติการทำงานทางการเมือง 

ป 2523 ผูชวยเลขาธิการผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานการเคหะ 

ป 2524  ผูชวยคณะกรรมการสมาชิกนิติบัญญัติและการบริหาร  

ป 2525 ผูชวยสำนักงานสาธารณสุขและการแพทย 

ป 2526  ผูชวยเขต Sai Kung ประจำสำนักงานพ้ืนท่ี New Territories  

ป 2529 ผูชวยผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานความม่ันคง 

ป 2530 ผูชวยคณะกรรมาธิการดานการสำรวจ  

ป 2531 ผูชวยคณะกรรมาการทบทวนดานความม่ันคง 

ป 2532 หัวหนาผูชวยผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานสาธารณสุขและสวัสดิการ 

ป 2536 ผูชวยผูอำนวยการดานสาธารณสุข 

ป 2538 หัวหนาผูชวยผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานการคลัง 

ป 2543 ผูอำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม 

ป 2546 ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงประจำสำนักปลัดการเคหะ การวางแผนและท่ีดิน 

ป 2547 ผูอำนวยการท่ัวไปสำนักงานเศรษฐกิจและการคาฮองกงประจำกรุงลอนดอน 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 
 

 

12 

ป 2550 ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงประจำสำนักกิจการภายใน 

ป 2553 ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานการบริหาร 

ป 2560 หัวหนาคณะผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกง 

 

------------------------------------------------ 
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คณะผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกง 

 

หัวหนาคณะผูบริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮองกง  Carrie Lam 

หัวหนาผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานบริหาร  JohnLee ka-chiu 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานขาราชการพลเรือน  Patrick Nip Tak-kuen 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานดานพาณิชยและ  Edward Yau Tang-wah 

พัฒนาเศรษฐกิจ 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานรัฐธรรมนูญและ  Erick Tsang Kwok-wai 

กิจการแผนดินใหญ 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานการพัฒนา  Michael Wong Wai-lun 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานสำนักงานการศึกษา  Kevin Yeung Yun-hung 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานสิ่งแวดลอม  Wong Kam-sing 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานบริการการเงิน  Christopher Hui Ching-yu 

และสำนักการคลัง 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานการเงิน  Paul Chan 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานอาหารและสาธารณสุข  Sophia ChanSiu-chee 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานกิจการภายใน  Caspar Tsui Ying-wai 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีAlfred Sit Wing-hang 

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานแรงงานและสวัสดิการ  Law Chi-kwong  

ผูบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกงดานยุติธรรม  Teresa Cheng Yeuk-wah 

สำนักงานประสานงานและนโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลย ี  Alfred SIT Wing-hang 
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