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	 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต�่าในช่วงปี	2008	ถึงปี	2009	นักสร้างแบรนด์ในหลายๆ	ประเทศในอเมริกาและยุโรปต่างให้ความ
สนใจกับการสร้างแบรนด์ให้กับเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	 การลงทุนและสร้างจุดยืนของเมืองนั้นๆ	 ให้โดดเด่นบนเวทีโลก	 ส�าหรับใน
ภูมิภาคเอเชียนั้นฮ่องกงได้เริ่มโครงการสร้างแบรนด์ให้กับเมืองฮ่องกงมาตั้งแต่ปี	2000	และท�าให้ฮ่องกงสามารถยืนอย่างสง่างามบนเวที
โลกในฐานะเมืองอิสระที่ให้เสรีทางการค้า	 การลงทุน	 และพร้อมด้วยทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 จากเอกสารเรื่อง	Brand	
Hong	Kong	ซึ่งเรียบเรียง	จัดท�าและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการสร้างจุดยืนที่เด่นชัดให้
กับเมืองฮ่องกงซึ่งผู้เขียนขอสรุปไว้ดังนี้
 
การพัฒนาสู่ความเป็นแบรนด์ฮ่องกง (Evolution of Brand Hong Kong) 

 1. ความเป็นมา  
	 แนวคิดการสร้างแบรนด์ฮ่องกงเริ่มต้นขึ้นในปี	ค.ศ.	1997	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกมุ่งความสนใจไปยังการส่งมอบเกาะฮ่องกงคืน
สู่จีน	 โดยมีหลายฝ่ายกังวลว่าต่อไปฮ่องกงจะหายไปจากเวทีโลกในฐานะเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนส�าคัญเมืองหนึ่ง
ของโลกหลังจากการส่งมอบฮ่องกงให้จีนไปแล้ว		ซึ่งทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้พิจารณากลยุทธ์ต่างๆ	มากมายเพื่อที่จะด�ารงสถานะ
ของฮ่องกงไว้บนเวทีโลกและในที่สุดก็มีการน�ากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ฮ่องกง	(Brand	Hong	Kong)	หรือที่เรียกกันว่า	Brand	HK	มาใช้ใน
ปี	2000	ทางเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงได้เตรยีมความพร้อมก่อนการเปิดตวัโครงการ	Brand	HK	โดยจดัตัง้ทมีผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการสือ่สาร
ระดับนานาชาติ	เพื่อท�าการวิจัยในเรื่องของคุณค่าหลัก	(Core	Value)	และคุณลักษณะ	(Attribute)	ของเมืองฮ่องกง	เพื่อใช้วางแผนสร้าง
กลยุทธ์และวางจุดยืนให้กับฮ่องกงบนเวทีโลก
	 การวิจัยจัดท�าโดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับฮ่องกงจากกลุ่มผู้น�าทางความคิดในฮ่องกงและต่างประเทศได้ข้อสรุปว่าการใช้
ข้อความ	“Asia’s	world	city	เป็นการสื่อสารแบรนด์ฮ่องกงที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของฮ่องกงได้ครอบคลุมทั้งหมด	ได้แก่	ความ
เป็นธรรมชาติ	 กระปรี้กระเปร่า	 และมีความเป็นนานาชาต	ิ โดยฮ่องกงเป็นเมืองท่าที่เป็นประตูเปิดไปสู่จีนและประเทศอื่นๆ	 ทั่วเอเชีย
แปซิฟิก
	 จากผลการวิจัยได้ผลสรุปว่า	คุณค่าหลักห้าประการที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นฮ่องกง	ได้แก่	การพัฒนา	ความอิสระเสรี	ความ
มั่นคง	การเปิดโอกาส	คุณภาพในการท�างานและการด�ารงชีวิต	ส�าหรับคุณลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนฮ่องกง	ได้แก่	ความ	
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติ	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	การติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับคนทั้งโลก	การเปิดกว้างเสรีทางการค้า	
และความเป็นผู้น�า	
	 เมือ่ได้ผลสรปุจากงานวจิยัแล้วจงึได้มกีารวางแผนกลยทุธ์ต่างๆ	ออกมา	โดยสิง่ทีถ่อืว่าเป็นเรือ่งทีท้่าทายมากทีส่ดุคอื	การออกแบบ
ภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคุณค่าและคุณลักษณะของฮ่องกงได้อย่างครบถ้วน	ซึ่งทางเขตบริหารพิเศษได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ
ทั้งในฮ่องกงและต่างประเทศมาร่วมกันน�าเสนอผลงาน	 อีกทั้งยังมีการจัดท�างานวิจัยเพื่อทดสอบผลงานออกแบบเหล่านั้นกับคนฮ่องกง
และชาวต่างชาติอีกด้วย	 ซึ่งผลจากงานวิจัยสรุปว่ารูปภาพมังกรและตัวอักษร	H	K	 เป็นสัญลักษณ์แทนฮ่องกงที่คนฮ่องกงและต่างชาติ
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย	
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ทีม่า:		http://www.brandhk.gov.hk/en/#/en/about/communicating/
visual_identity.html

	 สญัลกัษณ์มงักรยงัสือ่สารถงึการเชือ่มต่อของห้วงเวลาแห่ง
อดตีทีเ่ตม็ไปด้วยเรือ่งราวและภมูปัิญญาแห่งตะวนัออกของฮ่องกง
กับความทันสมัยและการก้าวไปกับโลกยุคใหม่	 อีกทั้งยังเป็น
สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีแ่สดงถงึการเชือ่มต่อระหว่างโลกตะวนั
ตกและตะวันออกที่ท�าให้ฮ่องกงมีเอกลักษณ์และมีความพิเศษ
มากกว่าเมืองอื่นๆ	 ในเอเชีย	 การเคลื่อนไหวของมังกรในภาพ
สญัลกัษณ์นีย้งัสะท้อนให้เหน็ถงึการเคลือ่นไหวอย่างไม่หยดุยัง้ของ
ฮ่องกง	Brand	HK	 ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกต่อชาวฮ่องกงและ
นานาชาติในเดือนพฤษภาคมปี	2001	 โดยที่สัญลักษณ์	 ข้อความ	
คุณค่าและคุณลักษณะของแบรนด์ฮ่องกงได้ถูกเผยแพร่และเป็นที่
ยอมรับส�าหรับชาวฮ่องกงและต่างชาติในเวทีโลกนับตั้งแต่นั้นมา	

 2. การสร้างกระแสใหม่ให้กับแบรนด์ฮ่องกง 

	 ฮ่องกงเป็นเมืองทันสมัยที่เต็มด้วยพลังของการขับเคลื่อน
กระตือรือร้นโดยผสานความแตกต่างของมิติทางสังคมและ
วฒันธรรมได้อย่างลงตวั	อกีทัง้ยงัคงเปิดรบัต่อการเปลีย่นแปลงอยู่
เสมอโดย	Brand	HK	ยังคงต้องใช้เวลาในการสรรสร้างเพื่อจะเป็น
ที่จดจ�าในระยะยาว	 ซึ่งหลังจากการเปิดตัวในปี	2001	 ทางเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงได้น�า	Brand	HK	มาท�าการประเมินผล	อีกครั้ง
ในปี	2008	และ	2009	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 -	เพือ่จะสร้างและสนบัสนนุการเผยแพร่แนวคดิของ	Brand	
HK	สู่ชาวฮ่องกง
	 -	เพือ่ทีจ่ะตรวจสอบจดุยนืของ	Brand	HK	และคณุลกัษณะ
อื่นๆ	ของ	Brand	HK	
	 -	เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์ของ	Brand	HK	ที่จะท�าให้ฮ่องกง
ยังคงต�าแหน่งของความเป็นเมืองแห่งเอเชีย	

					ได้มีการท�าวิจัยเพื่อตรวจสอบจุดยืนของ	Brand	HK	ทั้งใน
ฮ่องกงและในต่างประเทศ	 โดยมีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ไปยงักลุม่ผูน้�าทางความคดิ	ผูแ้ทนจากภาครฐับาลและภาคเอกชน
ในทุกกลุ่มอายุในฮ่องกงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาชน
ตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาครัฐบาลและภาค

ประชาชนในเรื่องของการสร้าง	Brand	HK	 ทางเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง	(The	Hong	Kong	Special	Administrative	Region	
Government)	จงึจดัให้มกีารสร้างเวบ็ไซต์	www.myhk2020.com	
ส�าหรบัเป็นเวทใีห้ชาวฮ่องกงส่งข้อความ	รปูภาพ	วดิโีอ	มวิสกิวดิโีอ	
และบทเพลงต่างๆ	ภายใต้หวัข้อ	“Hong	Kong	2020-	The	Miracle	
Continues”	 อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมประกวดวาดภาพภายใต้
หัวข้อ	“Create	Hong	Kong	2020”	อีกด้วยซึ่งการจัดกิจกรรมดัง
กล่าวส่งผลให้ชาวฮ่องกงเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาเมือง
ฮ่องกงให้กลายเป็นเมอืงแห่งเอเชยีอย่างแท้จรงิ	ทัง้นีท้างฮ่องกงได้
มกีารส�ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบั	Brand	HK	จากหลายๆ	ช่องทาง
โดยช่องทางแรกได้ใช้	Anholt-GfK	City	Brands	Index	Hong	Kong	
Report		(2007	and	2009	editions)	ซึ่งได้มีการส�ารวจเกี่ยวกับ	
City	Brands	 โดยมีการวัดจากเกณฑ์หกประการ	 ช่องทางที่สอง
เป็นการใช้	WebLedge	research	ซึ่งเป็นการส�ารวจความคิดเห็น
ทางอินเทอร์เน็ต	โดยการเปรียบเทียบระหว่างเมืองฮ่องกงกับอีกสี่
เมืองหลักของโลก	ได้แก่	นิวยอร์ก	สิงคโปร์	ลอนดอน	และเซี่ยงไฮ้	
ในด้านต่างๆ	เก้าด้าน	และช่องทางที่สามเป็นการใช้การวัดความ
คิดเห็นจาก	Opinion	Research	Analysis	of	BrandHK	Review		
ซึ่งรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารระดับนานาชาติ	 ที่
ปรกึษาทางด้านการสร้างแบรนด์จาก	Fleishman-Hillar	และบรษิทั	
Taylor	Nelson	Sofres	 ที่ท�าการวิจัยทางด้านการตลาดระดับ
นานาชาติ	 จากผลการส�ารวจจากหลายๆ	 ฝ่ายพบว่า	 การสร้าง	
Brand	HK	โดยการใช้รูปภาพมังกรที่เป็นสัญลักษณ์ของ	Brand	HK	
และจุดยืนในการเป็นเมืองแห่งเอเชีย	(Hong	Kong	Asia’s	world	
city)	ได้สร้างการจดจ�าที่ดี	และต่อเนื่องยาวนานนับจากวันที่เปิด
ตัว	Brand	HK		ในเดือนพฤษภาคม	ปี	2001		จนถึงปัจจุบัน	ทั้งนี้
ชาวฮ่องกงและต่างชาติต่างก็เข้าใจและจ�าได้ว่าสัญลักษณ์พร้อม
ทั้งข้อความดังกล่าวคือ	จุดเด่นของฮ่องกง	และปัจจุบันฮ่องกงได้
รับการยอมรับในเวทีโลกถึงความเป็นเมืองแห่งเอเชีย	 โดยมีอัตรา
การยอมรับที่มากกว่าในช่วงที่เปิดตัว	Brand	HK	ในช่วงปี	2001
	 การส�ารวจยงัพบว่าชาวฮ่องกงให้คณุค่าเพิม่ขึน้ต่อการเป็น
สังคมอิสรเสรีที่เปิดกว้างต่อทุกๆ	 ความแตกต่างของมิติทาง
วัฒนธรรมและเปิดกว้างต่อระบบการค้าเสรี	และนอกจากแนวคิด
ที่จะพัฒนาทางการค้าและการลงทุนแล้ว	 ชาวฮ่องกงยังเปิดกว้าง	
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์	นวัตกรรมใหม่ๆ	มีความอดทน	และ
ขยันในการท�างานเพื่อจะท�าให้สังคมขับเคลื่อนไปได้พร้อมกับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 อีกทั้งยังคงให้คุณค่ากับการมีความสมดุลทาง
ด้านการท�างานและชวีติส่วนตวั	พร้อมทัง้ให้ความส�าคญักบัศลิปะ	
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	
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	 จากผลการส�ารวจดังกล่าวท�าให้ทางเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงได้มีการทบทวนและปรับคุณค่าหลัก	(Core	Values)	และ
คุณลักษณะ	(Attributes)	ของ	Brand	HK	อีกทั้งยังมีการใช้กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร	 (Integrated	Marketing	
Communications	Strategy)	 ให้กับ	Brand	HK	 อีกด้วย	 ทั้งนี้
กลยุทธ์ที่ใช้เป็นการปรับเพื่อสร้างกระแสใหม่ให้กับแบรนด์ฮ่องกง
และท�าให้แบรนด์เข้าถงึง่ายมากกว่าทีจ่ะเป็นการสร้างแบรนด์ใหม่
ทั้งหมดโดยมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทั้งสื่อทางอินเทอร์เน็ต	 สื่อ
โทรทัศน์	และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ซึ่งชาวฮ่องกงต่างชื่นชอบกับการปรับ	
Brand	HK	ครั้งใหม่นี้	
	 นอกจากนีท้างเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงได้จดัโครงการ	Faces	
of	Hong	Kong	 ขึ้นโดยมีการน�าเสนอเรื่องราวของชาวฮ่องกงที่
แสดงถงึคณุค่าและคณุลกัษณะหลกัทีผู่ค้นในเมอืงต่างยดึถอืมาเป็น
เวลานานและเป็นการสะท้อนถึง	Brand	HK	 จากชีวิตจริงอีกด้วย	
นอกจากนี้โครงการ	Faces	of	Hong	Kong	ยังแสดงให้เห็นถึงมุม
มองของชีวิตผู้คนที่สอดแทรกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่
ชาวฮ่องกงให้ความส�าคัญไปพร้อมกับการเป็นผู้ประกอบการที่ยึด
มั่นในการท�าการค้าอย่างซื่อสัตย์	 การเปิดกว้างต่อมิติทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของชาวเมือง
	 ทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้จัดให้มีการใช้สื่อและจัด
กจิกรรมหลายรปูแบบให้กบัโครงการ	Brand	HK	เพือ่ท�าความเข้าใจ
กบัประชาชนและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	โดยมกีารจดัท�าคูม่อืและวดิโีอ
ของ	Brand	HK	มีการปรับปรุงเว็บไซต์	Brand	HK	และเพิ่มการ
สือ่สารทางสือ่สิง่พมิพ์ให้มากยิง่ขึน้	นอกจากนีย้งัมกีารจดัท�าโมเสก
ภาพถ่ายของชาวฮ่องกงที่มีความหลากหลาย	 และสะท้อนให้เห็น
ถงึภาพของฮ่องกงเมอืงแห่งเอเชยี	ทัง้นีก้ารเปิดตวัโครงการ	Brand	
HK	 รูปแบบใหม่ที่สร้างสีสัน	 และกระแสใหม่ให้กับชาวฮ่องกงนั้น
ได้เริ่มขึ้นในวันที่	27	มีนาคม		2510		ที่ศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกง	ซึ่ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติที่
อาศยัและท�างานในฮ่องกงรวมถงึการตอบรบัในทางบวกจากนานา
ประเทศอีกด้วย

ภาพรวมของ Brand HK (Brand Overview)  

	 ทางเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงได้จดัให้มกีารเปิดตวัโครงการ	
Brand	HK	ในเดือนพฤษภาคม	ปี	2001	ต่อผู้เข้าร่วมงาน	FORTUNE	
Global	Forum	จากนานาประเทศ	โดยมีการวางแผนปรับกลยุทธ์
ส�าหรับการสร้างตราสินค้า		(Branding	Strategy)	มาประยุกต์ใช้
กับการสร้างภาพลักษณ์และจุดยืนที่ชัดเจนให้กับเมืองฮ่องกง	 อีก
ทัง้ยงัมกีารใช้กลยทุธ์ทางการสือ่สาร	(Communication	Strategy)	
การสือ่สารด้วยภาพและข้อความต่างๆ	(Visual	Identity	and	Brand	

line)	ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นฮ่องกง	เช่น	ภาพมังกรและ
ข้อความ	 “Asia’s	world	city”	 ให้กับชาวฮ่องกงและต่างชาติซึ่ง
ท�าให้ผูค้นต่างรูส้กึคุน้เคยกบัการสือ่สารและเข้าถงึเอกลกัษณ์ความ
เป็นเมืองฮ่องกงโดยง่าย	
	 ทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้มีด�าเนินการส�ารวจภาพ
ลกัษณ์ของฮ่องกงขึน้ใหม่ในปี	2008-2009	โดยกลุม่ทีไ่ด้เข้าร่วมกบั
การส�ารวจ	ได้แก่	ผูท้ีท่�างานในภาครฐับาลหรอืเกีย่วข้องกบัรฐับาล	
กลุ่มผู้น�าทางความคิด	 และมีการส�ารวจกับกลุ่มประชาชนชาว
ฮ่องกงทัว่ไป	ซึง่ได้ผลสรปุว่า	ฮ่องกงเป็นเมอืงทีท่นัสมยัเตม็ไปด้วย
สีสันและแรงขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	มีความหลาก
หลายของมติทิางวฒันธรรม	และมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา
ซึง่จากผลการส�ารวจนีเ้องท�าให้การสร้างสรรค์	Brand	Hong	Kong	
เป็นไปอย่างชัดเจน	การสื่อสารของ	Brand	Hong	Kong	ผ่านทาง
สญัลกัษณ์มงักรและข้อความ“Asia’s	world	city”	ช่วยตอกย�้าภาพ
ลกัษณ์ของฮ่องกงในความเป็นเมืองทีเ่ป่ียมด้วยเสน่ห์แห่งเอเชยีให้
เด่นชัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี	และได้มีการน�าข้อมูล
จากผลส�ารวจนีม้าสร้างเป็นจดุยนืของแบรนด์	(Brand	Positioning	
Statement)	คุณค่าหลักของแบรนด์	(Brand	Core	Values)	และ
คุณลักษณะของแบรนด์	(Brand	Attributes)	 อีกทั้งยังมีการปรับ
กลยทุธ์ของการสือ่สารการตลาดครบวงจร	(Integrated	Marketing	
Communications	Strategy)	 มาใช้กับการจัดโปรแกรมทางการ
สื่อสารถึงโครงการ	Brand	HK	อีกด้วย	
	 Brand	HK	 สื่อถึงลักษณะเด่นของชาวฮ่องกงที่มีความมุ่ง
มั่น	แน่วแน่	ซื่อสัตย์	และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่
จะก้าวไปสู่การพัฒนาและน�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ฮ่องกงซึ่ง
คุณลักษณะและแนวคิดเหล่านี้ได้ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ	อย่างต่อ
เนือ่งและได้รบัความร่วมมอืจากหลายๆ	ฝ่ายทัง้ภาครฐัและเอกชน	

การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication)

 1.จุดยืนและแนวทางของแบรนด์ (Positioning and 

Platform)

	 ฮ่องกงสร้างจุดยืนอย่างเด่นชัดในการเป็นเมืองแห่งเอเชีย	
(Hong	Kong:	Asia’s	world	city)	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอิสร-
เสรีของฮ่องกงที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อนทางความคิด
สร้างสรรค์	ผสมผสานกบัแนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการท�าการ
ค้าธรุกจิ	อกีทัง้ตวัเมอืงฮ่องกงยงัเป็นจดุศนูย์กลางของเอเชยีทีเ่ตม็
ไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและมิติทางด้านวัฒนธรรมที่
ผสานกันได้อย่างลงตัว	 ไม่มีความขัดแย้ง	 และมีความมั่นคง
ปลอดภัย	 อีกทั้งยังเป็นเสมือนบ้านแห่งเอเชียที่เป็นแหล่งรวมของ
ผู้คนที่แสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี
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 2. คุณค่าหลักของแบรนด์ (Core Values) 

	 มหานครระดับโลกในทุกมุมโลกต่างก็มีสิ่งที่ผู้คนในเมือง
ให้คุณค่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ซึ่งฮ่องกงเน้นความส�าคัญต่อ
การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ชาวฮ่องกงเตม็ไปด้วยทศันคตแิละแรง
บันดาลใจที่ดีต่อการขับเคลื่อนฮ่องกงให้ก้าวไปข้างหน้า	 โดยมีสิ่ง
ที่ชาวฮ่องกงให้คุณค่าร่วมกันดังนี้	
 ความเป็นอิสระ (Free):	 ฮ่องกงเป็นเมืองที่เปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจและสังคม	
 ความเชีย่วชาญในการท�าธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
(Enterprising): ชาวฮ่องกงเป็นคนที่ยืดหยุ่น	มีความสามารถรอบ
ตัว	 ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงที่เด่นชัดในการท�า
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถแสวงหาโอกาสในการ	
ประกอบธรุกจิในทกุๆ	สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	อกีทัง้ยงัเตม็
ไปด้วยจิตวิญญาณของคนที่อดทนหนักเอาเบาสู้		
 ความยอดเยีย่ม (Excellence):	การท�างานอย่างเตม็ความ
สามารถเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
คุณค่าของการท�างานที่ชาวฮ่องกงให้ความส�าคัญ	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้
พสิจูน์ให้เหน็จากการทีฮ่่องกงประสบความส�าเรจ็ระดบัโลกในด้าน
ต่างๆ	
 ความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Innovative): 
ชาวฮ่องกงให้คุณค่าต่อการสร้างสรรค์	 ขนบธรรมเนียม	 วิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม	 และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยปรับ
เปลี่ยนแนวคิดและเปิดกว้างให้กับสิ่งใหม่	 ชาวฮ่องกงรักการเรียน
รู้	อีกทั้งยังร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์	
 คณุภาพชวีติทีด่ ี(Quality Living):	ชาวฮ่องกงให้คณุค่ากบั
การมคีณุภาพชวีติทีด่ซีึง่รวมถงึการอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีด่	ีสะอาด	
ไม่มีมลภาวะ	มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่พอเพียง	มี
ความสมดลุทางด้านการท�างานกบัชวีติส่วนตวั	อกีทัง้ให้คณุค่ากบั
งานศลิปะ	ความหลากหลายทางวฒันธรรม	สถาปัตยกรรม	โบราณ
สถาน	รวมถงึความงดงามของทรพัยากรทางธรรมชาตขิองฮ่องกง	

     

ทีม่า:	http://www.brandhk.gov.hk/en/#/en/about/communicating/
core_values.html

 3. คุณลักษณะของแบรนด์ (Attributes)

 Brand HK	สื่อสารให้เห็นถึงคุณลักษณะและบุคลิกอันเป็น
เอกลกัษณ์	อนัเป็นเสน่ห์ของเมอืงทีท่�าให้ฮ่องกงเป็นเมอืงพเิศษทีม่ี	
เอกลักษณ์น่าจดจ�า	โดยประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้	
 ความหลากหลายทางเชื้อชาติและมิติทางด้านวัฒนธรรม 
(Cosmopolitan):	 ฮ่องกงมีลักษณะเด่นของความเป็นเมือง
นานาชาติที่ราวกับย่อโลกทั้งใบเอาไว้ในเมืองเล็กๆ	 แห่งนี้โดยมี
ความเป็นสากลที่ผสมผสานระหว่างสิ่งที่ดีที่สุดของวัฒนธรรม
ตะวันตก	และตะวันออกได้อย่างลงตัว	
 ความปลอดภัย (Secure):	ฮ่องกงมีความโดดเด่นในเรื่อง
ของการเคารพกฎหมายและการให้ความยุติธรรมต่อระบบการ
พิพากษา	 เป็นสังคมที่ปลอดการคอร์รัปชันในทุกๆ	 ฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนซึ่งสามารถท�าให้ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัย	มั่นคง	อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุน
หรอืประกอบธรุกจิในฮ่องกงให้ธรุกจิพฒันาไปได้อย่างต่อเนือ่ง	และ
สามารถแข่งขันในระดับโลกได้	
 การเชื่อมต่อ (Connected):	 ฮ่องกงเป็นจุดศูนย์รวมที่
สามารถติดต่อและเชื่อมโลกทั้งใบไว้ในเมืองแห่งนี้ด้วยระบบ
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานชัน้เยีย่ม	รวมถงึระบบเครอืข่ายการตดิต่อ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งท�าให้ฮ่องกงเป็นเสมือนประตูสู่การ
ติดต่อกับจีนและเมืองต่างๆ	ทั่วโลก	
 ความหลากหลาย (Diverse):	 ฮ่องกงเป็นสังคมแบบพหุ
นิยม	 (Pluralistic)	 ที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี	อีกทั้งยังผสานความแตก
ต่างระหว่างความเป็นเมอืงทนัสมยัทีม่ตีกึสงูระฟ้าและเทคโนโลยทีี่
ล�้ายุคกับความเป็นเมืองแบบชนบทที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลายไว้ได้อย่างลงตัว	
 การเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยั้ง (Dynamic):	 ฮ่องกงเป็น
เมืองที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเคลื่อนไหว	 กระตือรือร้น	 ยืดหยุ่น	
เป็นเมืองที่พร ้อมส�าหรับการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

     

ทีม่า:	http://www.brandhk.gov.hk/en/#/en/about/communicating/
attributes.html
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 4. การสื่อสารของ Brand HK ด้วยภาพ (Visual 

Identity)

     

ที่มา:http://www.info.gov.hk/gia/general/201003/27/
P201003270122_photo_1014601.htm

 Brand	HK	 ใช้การสื่อสารถึงคุณลักษณะและบุคลิกของ
แบรนด์ด้วยการใช้ภาพที่สื่อถึงความร่วมสมัยผ่านทางรูปภาพของ
มงักรโบราณทีถ่กูปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ให้เป็นมงักรทีม่ลีกัษณะทนั
สมยัเตม็ไปด้วยสสีนัแห่งโลกตะวนัออก	เป็นสญัลกัษณ์แห่งต�านาน
ที่เปี่ยมไปด้วยพลังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ของฮ่องกงและความเป็นเมืองที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน			
	 -	ริบบิ้นสีฟ้าและเขียวที่เชื่อมโยงกับตัวมังกรนั้นเป็น
สญัลกัษณ์ของท้องฟ้าและการพฒันาทางด้านสภาพแวดล้อมแบบ
ยั่งยืน	
	 -	ริบบิ้นสีแดงสะท้อนให้เห็นถึงการมีความสามารถรอบ
ตวัของชาวฮ่องกงและพลงัของการท�างานอย่างอดทนหนกัเอาเบา
สู้	

	 ลักษณะของการเคลื่อนไหวของริ้บบิ้นอย่างพลิ้วไหวนั้น
แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น	 ความสามารถอันหลากหลายและ
ความคล่องตวัของชาวฮ่องกง	ส�าหรบัสสีนัต่างๆ	ทีใ่ช้ในสญัลกัษณ์
ของมงักรทีท่นัสมยันีแ้สดงให้เหน็ถงึความหลากหลายของเชือ้ชาติ	
วัฒนธรรม	มิติทางสังคมและความเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อ
การก้าวไปสู่โลกข้างหน้าของเมือง

Brand Guideline 

	 การท�าให้ชาวฮ่องกงจากทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครฐัเอกชน	
หรือประชาชนทั่วไปเห็นถึงทิศทางของ	Brand	HK	ไปพร้อมๆ	กัน
นั้นถือเป็นส่วนที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับการสร้าง	Brand	HK	ที่จะสะท้อน
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์จุดยืนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ชาวฮ่องกง	 โดยทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้มีการจัดท�าคู่มือ	

Brand	HK	 เผยแพร่ในเว็บไซต์	 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกๆ	 ฝ่ายใช้
สัญลักษณ์	 สี	 รูปภาพ	 และข้อความที่ถูกต้องในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ	Brand	HK	

 พลงัของการสร้างแบรนด์ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

	 การสร้างแบรนด์ของเมอืง	(Destination	Brand)	เป็นหวัข้อ
ทีไ่ด้รบัการพดูถงึมากในวงการการท่องเทีย่วในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา		
จะเห็นได้จากสรุปการประชุมประจ�าปี	ครั้งที่	37	ของสมาคมนัก
วิจัยการเดินทางท่องเที่ยว	 (Trend	and	 Tourism	Research	
Association)	ณ	กรงุดบัลนิ	ประเทศสาธารณรฐัไอร์แลนด์	ระหว่าง
วันที่	18-20	มิถุนายน	2549		กล่าวถึงไว้ว่า	ประโยชน์ของการสร้าง
แบรนด์คือการที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย
ขึน้	นอกจากนีแ้บรนด์ยงัเป็นตรารบัประกนัคณุภาพของแหล่งท่อง
เทีย่ว	(น้อยพยคัฆ์,	2549)	การสร้างแบรนด์เป็นการสร้างความแตก
ต่างของเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงอาจดึงดูดแรงงานที่
ต้องการย้ายถิ่นฐาน	(Yu,	2553)	 นอกจากนี้การสร้างแบรนด์ที่ดี
สามารถก�าหนดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	 เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับ
แหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย	(Marzano	และ	Scott,	2552)
	 การท�าความเขา้ใจคุณลกัษณะของแบรนด์เป็นสิง่ส�าคญัที่
ต ้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและรอบด้าน	 ในการก�าหนด
คุณลักษณะของแบรนด์นั้นมักจะเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของ
มนุษย์	 เช่น	 สดใส	 ลึกลับซับซ้อน	 และมีพลัง	 เป็นต้น	 ดังเช่น
คณุลกัษณะของฮ่องกงทีก่ล่าวมาในข้างต้น	นกัท่องเทีย่วมแีนวโน้ม
ที่จะเลือกแบรนด์ตามคุณลักษณะที่ตนเองยอมรับได้	(Usakli	และ	
Baloglu,	2553)		ซึง่ในกรณขีองฮ่องกงนีส้ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่ว
ที่ชื่นชอบความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม	 ชื่นชอบ
ความทันสมัยของเมืองที่ก ้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ	 กับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก	
	 ฮ่องกงสร้างจุดยืนของตนเองด้วยการน�าเสนอตนเองเป็น	
“เมืองแห่งเอเชีย”	(Asia’s	World	City)	 ที่สามารถพัฒนาให้เกิด
การท่องเที่ยวในหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น
	 -	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	(Cultural	Tourism)	ฮ่องกง
น�าเสนอทัง้วฒันธรรมของตะวนัออก	เช่น	เทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ของ
จีน		การแข่งขันเรือมังกร	และเทศกาลวันส�าคัญทางพุทธศาสนา
ต่างๆ	ในส่วนของวฒันธรรมทางตะวนัตกนัน้ฮ่องกงเป็นทีก่ล่าวถงึ
มากในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสได้น่าตื่นตาตื่นใจ		
	 -	การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ	(Business	Tourism)	 เนื่องจาก
ฮ่องกงเป็นศนูย์กลางการท�าธรุกจิในเอเชยีทีม่สีาธารณปูโภคดเียีย่ม
เอื้อต่อการท�าธุรกิจ	 จึงสามารถดึงดูดนักธุรกิจที่เดินทางมาเพื่อ
ติดต่อหรือท�างานได้เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี
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	 -	 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร	์(Historical	Tourism)	
ฮ่องกงมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ	ที่รวบรวมทั้งประวัติศาสตร์ของ
ชาวตะวนัออกและตะวนัตกเข้าด้วยกนั	โดยน�าเสนอผ่านทางอาคาร
สถานที่	 และพิพิธภัณฑ์ที่น�าเสนอความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจ
	 -	การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Tourism)	การ
ท่องเที่ยวแนวนี้เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่หลายๆ	 ประเทศให้
ความสนใจ	เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวมาจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม	 โดยนักท่องเที่ยวจะเข้ามามีส่วนร่วม	 และเรียนรู ้
วัฒนธรรม	ซึ่งการท่องเที่ยวของฮ่องกงน�าเสนอโปรแกรม	Cultural	
Kaleidoscope	เปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่วได้มกีารพบปะพดูคยุกบั
ชาวฮ่องกง	และเรียนรู้กิจวัตรประจ�าวันของพวกเขา	รวมทั้งเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตมากขึ้น
	 -	การท่องเทีย่วเพือ่การพกัผ่อน	(Leisure	Tourism)	นกัท่อง
เที่ยวทั้งจากทางประเทศในแถบตะวันตกและตะวันออกต่างหลั่ง
ไหลมาเที่ยวฮ่องกงเพื่อการพักผ่อน	แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญแหล่ง
หนึ่งของนักท่องเที่ยวประเภทนี้	 ได้แก่	 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์			
นอกจากนีเ้ทศกาลลดราคาสนิค้าทัง้เกาะกเ็ป็นอกีช่วงหนึง่ทีด่งึดดู
นักท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกัน
	 -	การท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร	
(Culinary	Tourism)	 การท่องเที่ยวประเภทนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
สนใจในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารการกิน	(Horng	
และ	Tsai,	2552)	ชืน่ชอบในการรบัประทานอาหารจนีประเภทต่างๆ	
ไม่ว่าจะเป็นติ่มซ�า	และโจ๊กที่เลื่องชื่อของฮ่องกง	เป็นต้น

	 ประเภทการท่องเทีย่วทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นเพยีงส่วนหนึง่
ของการท่องเทีย่วทีฮ่่องกงน�าเสนอต่อชาวโลก	ซึง่ความหลากหลาย
ของประเภทการท่องเที่ยวนั้น	 ยังเป็นการตอกย�้าภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ฮ่องกงที่เน้นความหลากหลายอีกด้วย

บทส่งท้าย 
	 การสร้างแบรนด์ให้กับเมืองนั้นนอกจากจะเป็นการท�าให้
ประชากรเห็นเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเมือง	
ยงัเป็นการท�าให้ผูพ้กัอาศยัไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิน่หรอืชาวต่างชาติ
เข้าใจตรงกนัถงึแนวคดิหลกั	คณุค่า	และคณุลกัษณะของเมอืงเพือ่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดังเช่นการสร้างแบรนด์ของ
ฮ่องกงได้พัฒนามาแล้วเกือบสิบปี		ส่งผลให้มีผู้สนใจในการลงทุน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ	ผู้คนมีความรักในเมืองที่ตนอาศัย		นอกจาก
นี้การสร้างแบรนด์ยังน�าความแตกต่างมาเป็นเครื่องมือในการ
ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว	เพือ่น�ารายได้เข้าสูป่ระเทศอกีทางหนึง่ด้วย
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