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1
บริการทางการเงิน
ฮ่่องกงเป็็นศูนย์กลางที่างการเงินระหวา่งป็ระเที่ศ
แห่งแรก โด้ยเมี่องที่่� ไม่ีเค์ยหยุด้นิ�งที่่�มี่ป็ระชากร
ป็ระมีาณ 7.5 ล้านค์นแห่งน่�เป็็นยักษ์์ ใหญ่่ด้้านการ
ธุนาค์ารระด้ับโลกที่่�มี่แหล่งเงินลงทีุ่นมีหาศาลและ
ตลาด้หุ้นอนัด้บัตน้ๆ ของโลก และรากฐานที่างการเงนิ
อนัเฟ่� องฟูน่�ก็ ได้้ผสูมีผสูานกับเที่ค์โนโลย่ ใหม่ีๆ จนเกิด้
เป็็นกรอบแนวค์ิด้สูำาหรบัอุตสูาหกรรมีฟินเที่ค์ที่่�กำาลัง
เติบโต นอกจากน่� การป็ฏิิรปู็ระเบ่ยบข้อบังค์ับที่่�เกิด้ขึ �น
และค์วามีสูามีารถในการจ้างงานผู้ที่่�มี่ที่ักษ์ะสููงจาก 
ที่ั�วโลกต่างก็สู่งผลด้่ ให้บรรด้าสูตารท์ี่อัพการธุนาค์าร
และป็ระกันภัยต่างๆ จนซ่ัอ่ โอรายหนึ�งถึงกับขนานนามี
ฮ่่องกงวา่เป็็น “เมี่องแห่งการธุนาค์ารด้ิจิที่ัล” เลยที่่เด้่ยว 

4
ธุุรกิจและบริการวิชีาชีีพ
ไมี่ ใช่ทีุ่กค์นในฮ่่องกงจะที่ำางานด้้านการเงินเพ่ยง
อย่างเด้่ยว ยังมี่ป็ระชากรจำานวนมีากท่ี่�ป็ระกอบอาช่พ
ที่นายค์วามี นักบัญ่ช่ วศิวกร และสูถาป็นิกด้้วยเช่นกัน 
โด้ยค์วามีเช่�ยวชาญ่ของภาค์บรกิารวชิาช่พในฮ่่องกงนั�น
นับวา่มี่ค์วามีโด้ด้เด้่นอย่างมีากในเอเช่ย ซึั�ง 
บรษัิ์ที่ข้ามีชาติท่ี่�ต้องการลงทุี่นหรอ่ขยายธุุรกิจไป็ใน 
จ่นแผ่นด้ินใหญ่่ต่างพากันหันมีาหาฮ่่องกงเพราะม่ี 
ระบบกฎหมีายท่ี่�น่าเช่�อถ่อ นอกจากน่� มีหาวทิี่ยาลัย 
ชั �นนำาต่างๆ ยังเป็็นแหล่งด้ึงดู้ด้นักเรย่นนักศึกษ์าให ้
เด้ินที่างมีาศึกษ์าต่อท่ี่�น่�อ่กด้้วย ฮ่่องกงทุ่ี่มีทุี่นมีหาศาล 
เพ่�อพัฒนาการศึกษ์าและยังมี่สิู�งแวด้ล้อมีที่างธุรรมีชาติ
ท่ี่�จะมีอบโอกาสูในการเรย่นรูท่้ี่�มีากกวา่แค์่ ในห้องเรย่น
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การออกแบบ
ในปัจจุบัน กลุ่มีนักออกแบบในฮ่่องกงได้้เริ�มีสูรา้ง
ช่�อเสู่ยงให้ตนเองเป็็นที่่�รูจ้ักไป็ที่ั�วที่ั �งภูมีิภาค์และ
ได้้พัฒนาค์วามีเช่�ยวชาญ่ของตนเองไป็มีากกวา่
เพ่ยงการออกแบบตกแต่งภายในสูำาหรบัธุุรกิจ
บรกิาร โด้ยเมี่องน่�เป็็นที่่�ตั �งของหนึ�งใน 

บรษัิ์ที่ชั �นนำาด้้านการออกแบบสูถานท่ี่�ที่ำางานที่่�
ใหญ่่ที่่�สุูด้ในโลก ซึั�งเป็็นที่่�ที่่�ที่่มีค์รเ่อที่่ฟต่างๆ 
รว่มีกันสูรา้งสูภาพแวด้ล้อมีการที่ำางานที่่�ป็ลอด้ภัย 
สูะอาด้ และเต็มีไป็ด้้วยแรงบันด้าลใจ แต่ ในการ
ที่ำางานที่่�เข้มีข้นก็ยังมี่ค์วามีสูนุกสูนานมีากมีาย
ค์วบค์ู่ ไป็ด้้วย การออกไป็เที่่�ยวชมีที่ิวที่ัศน์ภายนอก
อันยอด้เย่�ยมีของฮ่่องกงถ่อเป็็นบ่อเกิด้ตามี
ธุรรมีชาติของแรงบันด้าลใจและเป็็นสิู�งที่่�จะช่วย
เติมีไอเด้่ยสูด้ใหม่ี ให้กับเหล่าค์รเ่อที่่ฟของเมี่องน่� 

3
การท่องเที�ยว
ผู้เช่�ยวชาญ่ด้้านธุุรกิจบรกิารของฮ่่องกงได้้ค์อยดู้แล 
ชาวเมี่องและพนักงานออฟฟิศเป็็นอย่างด้่ ในระหวา่งท่ี่� 
พวกเขากำาลังเฝ้้ารอการกลับมีาเย่อนท่ี่�ราบร่�นของ 
นักท่ี่องเท่ี่�ยวชาวต่างชาติอยู่เสูมีอ 
โด้ยบรรด้าเชฟและเจ้าของรา้นอาหารนานาชาติจำานวน
มีากในฮ่่องกงต่างก็เรง่แสูด้งรสูมี่อกันอย่างเต็มีท่ี่�เพ่�อ
ตอบสูนองค์วามีป็รารถนาของเหล่านักชิมีของเมี่องน่� 
ท่ี่�อยากเห็นอาหารแนวค์ิด้ใหมี่ๆ บรกิารระด้ับห้าด้าว 
ถ่อเป็็นค์วามีพิเศษ์อันโด้ด้เด้่นของฮ่่องกงมีาโด้ยตลอด้ 
ซึั�งโรงแรมีชั�นนำาต่างๆ ก็ ได้้เตรย่มีสูรา้งค์วามีป็ระที่ับใจ
และค์วามีต่�นตาต่�นใจไวร้อต้อนรบัแขกและนักชิมี 
หน้าใหมี่ตลอด้หลายป่็ข้างหน้าไวพ้รอ้มีแล้ว

2
การค้้าและโลจิสูติักสู์
ฮ่่องกงได้้กลายเป็็นท่ี่�รูจ้ักในฐานะเมี่องที่่าแห่งการค์้า  
ซึั�งได้้หล่อเล่ �ยงค์วามีเป็็นเมี่องแห่งการนำาเข้าและ 
สู่งออกให้ด้ำาเนินมีาจนถึงปัจจุบัน ทีุ่กสิู�งทีุ่กอย่างและ
ทีุ่กค์นท่ี่�น่�ต่างก็มี่การเค์ล่�อนย้ายอยู่ตลอด้และเมี่องน่�ก็ 

เช่�ยวชาญ่การขนย้ายสิูนค์้าไป็ทัี่�วโลกเป็็นอย่างด้่ ฮ่่องกง 
มี่สิูนค์้าเข้าออกสูนามีบินท่ี่�ค์ึกค์ักท่ี่�สุูด้แห่งหนึ�งของโลก 

อย่างไมี่ขาด้สูาย อ่กทัี่ �งยังมี่รถบรรทุี่กท่ี่�วิ�งเข้าออก 
ที่่าบรกิารตู้สิูนค์้าอยู่ตลอด้เวลา แมี้แต่เรอ่ก็ขายกันได้ ้ 
โด้ยฮ่่องกงนับเป็็นที่่าเรอ่ป็ระจำาภูมีิภาค์ท่ี่�มี่การซ่ั �อขาย 
เรอ่ยอชที่์สุูด้หรกูันอย่างค์ึกค์ัก นอกจากน่� ที่ำาเลท่ี่�ตั �ง
ที่างภูมีิศาสูตรย์ังช่วยเอ่ �อป็ระโยชน์ให้กับด้ินแด้นน่�
เพราะป็ระชากรค์รึ�งนึงของโลกสูามีารถเด้ินที่างมีาถึง
ฮ่่องกงได้้ภายในระยะเวลาเพ่ยง 5 ชั�วโมีงโด้ยเค์ร่�องบิน
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วิทยาศาสูตัร์และเทค้โนโลยี
ฮ่่องกงม่ีพ่ �นฐานด้้านวทิี่ยาศาสูตรแ์ละเที่ค์โนโลย่ที่่�
แข็งแกรง่ แมี้วา่การค์้นค์วา้ที่ด้ลองจะไม่ี ใช่สิู�งที่่� 
ค์ุ้นตาในฮ่่องกงเน่�องจากถูกบด้บังด้้วยค์วามีโด้ด้เด้่น
ของภาค์การธุนาค์ารและการเงินก็ตามี ในปัจจุบัน  
ทัี่ �งสูองอุตสูาหกรรมีน่� ได้้ถูกเช่�อมีโยงให้ ใกล้ชิด้กัน 
มีากยิ�งขึ �น ด้ังจะเห็นได้้จากการที่่�บรษัิ์ที่ด้้านเที่ค์โนโลย่
ช่วภาพเด้ินหน้าหาเงินทีุ่นสูนับสูนุนการวจิัยด้้วยการ 
จด้ที่ะเบ่ยนในตลาด้หลักที่รพัย์ ในขณะเด้่ยวกัน 
เหล่าผู้ป็ระกอบการและนักวชิาการก็รว่มีมี่อกัน 
เพ่�อนำาสิู�งป็ระด้ิษ์ฐ์จากห้องที่ด้ลองเข้าสูู่ที่้องตลาด้  
ที่ั �งน่� ภาค์การผลิตและฮ่ารด์้แวรก็์ยังค์งเป็็นหนึ�ง 
ในจุด้แข็งของฮ่่องกง และเที่ค์โนโลย่หุ่นยนต์ก็เป็็น
สูาขาใหมี่ท่ี่�กำาลังเติบโต
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ศิลปะและวัฒนธุรรม
ฮ่่องกงกำาลังเสูรมิีที่ัพให้กับช่�อเสู่ยงที่่�สัู�งสูมีมีายาวนาน 
ของตัวเองในฐานะเป็็นตลาด้งานศิลป็ะนานาชาต ิ 
โด้ยจะเห็นได้้วา่มี่พ่ �นท่ี่�ของเหล่าศิลปิ็นและพ่�นที่่� 

แสูด้งค์วามีค์ิด้สูรา้งสูรรค์์ผุด้ขึ �นไป็ที่ั�วที่ั �งเมี่อง อ่กที่ั �ง 
ผู้ท่ี่�หลงใหลในงานศิลป็ะต่างก็กำาลังตั �งตารอค์อยการ
เปิ็ด้ตัวของพิพิธุภัณฑ์์ศิลป็ะและการออกแบบรว่มีสูมีัย
ระด้ับโลกในเกาลูนด้้วย นอกจากน่� บรรด้าภัณฑ์ารกัษ์์ 
ต่างชาติและผู้เช่�ยวชาญ่ในวงการอ่�นๆ ก็กำาลังสูรา้งฐาน
และบุกเบิกเสู้นที่างอาช่พของตัวเองในฮ่่องกงไป็พรอ้มีๆ 
กับการสัู�งสูมีค์วามีตระหนักในค์ุณค์่าแห่งวฒันธุรรมี
ของเมี่องน่�อย่างลึกซึั �ง เพราะสูำาหรบัเมี่องสูมัียใหมี ่
ท่ี่�เต็มีไป็ด้้วยตึกระฟ้าอย่างฮ่่องกงแล้ว การช่�นชมีสิู�ง 
เก่าแก่ท่ี่�ตกที่อด้กันมีานับเป็็นสิู�งที่่�น่าสูนใจ และ 
เรอ่เฟอรร์่�อันเก่าแก่ก็ถ่อวา่เป็็นด้าวเด้่นในด้้านน่� 
อย่างแที่้จรงิ
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แฟ้ชัี�นและสูิ�งทอ
บรษัิ์ที่ชั�นนำาหลายแห่งในฮ่่องกง (รวมีที่ั �งเร่�องราวที่างธุุรกิจ) 
ได้้ถ่อกำาเนิด้ขึ �นในอุตสูาหกรรมีสิู�งที่อและอุตสูาหกรรมี 
เค์ร่�องนุ่งห่มีถ่อเป็็นธุุรกิจที่่�ถูกถักที่อเข้ากับโค์รงสูรา้งของ
เมี่องน่� ซึั�งในขณะที่่�แบรนด้์ต่างชาติกำาลังสูรรหาวตัถุด้ิบและ
แหล่งผลิต เหล่าค์รเ่อที่่ฟในฮ่่องกงก็กำาลังพัฒนาแบรนด้ ์
ของตนเอง และนักศึกษ์าด้้านแฟชั�นที่่�เพิ�งจบใหมี่ก็เริ�มีต้น 
ไต่บันได้ที่างธุุรกิจที่่�จะนำาพาให้พวกเขาได้้ม่ี โอกาสูฝ้าก 
ผลงานการออกแบบของตัวเองไวบ้นแค์ที่วอล์ค์ระด้ับโลก 
แมี้วา่ค์นรุน่หนุ่มีสูาวจะเป็็นพลังที่่�ค์อยขับเค์ล่�อนบรรด้า
แบรนด้์ค์ลาสูสิูก แต่แฟชั�นใหม่ีๆ ก็จะเป็็นสิู�งที่่�ช่วยชุบช่วติ
แบรนด้์หรขูึ �นมีาได้้อ่กค์รั �ง อย่างไรก็ด้่ แฟชั�นบางอย่าง 
ก็ ไม่ีเค์ยเป็ล่�ยนไป็ ในฮ่่องกงนั�น การแต่งตัวให้ด้่เข้าไวจ้ะให้
ผลลัพธุ์ที่่�ด้่เสูมีอ

ฮ่่องกงมีอบโอกาสูที่่� ไมี่เหมี่อนใค์รให้แก่ธุุรกิจต่างๆ 
ที่่�ต้องการสูรา้งตัวตนในเอเช่ยเสูมีอมีา และยังค์ง
สู่บเน่�องมีาจนถึงที่ศวรรษ์น่� การป็รบัใช้เที่ค์โนโลย่
ที่่�รวด้เร็วและการป็ฏิิรปู็ ในด้้านต่างๆ กำาลัง 
ขับเค์ล่�อนสู่�เสูาหลักที่างเศรษ์ฐกิจ (ดู้สู่วนที่่� 1-4) 
ไป็ข้างหน้า ซึั�งในขณะเด้่ยวกันจุด้แข็งด้ั �งเด้ิมีที่่�
เมี่องน่�มี่ก็ ได้้ที่ำาให้เสูาหลักแห่งค์วามีค์ิด้สูรา้งสูรรค์์
อ่กชุด้หนึ�งถ่อกำาเนิด้ขึ �น (ดู้สู่วนที่่� 5-8) และ
สูรา้งโอกาสูที่่�หลากหลาย 



1 ชัียชีนะของฟิ้นเทค้ ธุุรกิจฟินเที่ค์ของฮ่่องกงที่่�กำาลังเติบโตอยู่ ในขณะน่�มี่ข้อได้้เป็รย่บมีากกวา่ตลาด้อ่�นๆ อันเป็็น 
ผลพวงมีาจากอิที่ธุิพลของสูถาบันการเงินชั �นนำาที่่�มี่ช่�อเสู่ยงและที่ัศนค์ติเชิงก้าวหน้าของ 
ผู้ป็ระกอบการ และน่�ค์่อไฮ่ไลที่์ที่่�เราได้้หยิบยกมีา

วันน้องหมา
OneDegree

OneDegree ค์่อสูตารท์ี่อัพด้้านป็ระกันภัยที่่�เปิ็ด้
ด้ำาเนินธุุรกิจบนพ่ �นที่่�เต็มีหนึ�งชั �นของอาค์ารที่่�เป็็นมีิตร
กับสัูตวเ์ล่ �ยงอย่าง Fun Tower ในเมี่องกวนตง  
ย่านอุตสูาหกรรมีเก่าที่่� ได้้กลายมีาเป็็นย่านธุุรกิจที่าง
เล่อกแห่งน่�เป็็นที่่�ตั �งของกลุ่มีบรษัิ์ที่ป็ระกันภัยต่างๆ  
ไมี่วา่จะเป็็นบรษัิ์ที่ที่่�ย่นหยัด้อยู่ ในวงการน่�มีายาวนาน 
อย่าง Axa และ AIA ไป็จนถึงบรษัิ์ที่ป็ระกันภัย 
หน้าใหมี่อย่าง OneDegree ที่่�ด้ำาเนินธุุรกิจบนระบบ
ออนไลน์เพ่ยงอย่างเด้่ยว ที่ั �งน่�ซ่ัอ่ โอและผู้รว่มีก่อตั �ง
อย่าง Alvin Kwock (ในภาพ) ซึั�งเป็็นอด้่ต 
นายธุนาค์ารนั�นม่ีค์วามีสูนใจเป็็นอย่างยิ�งในการศึกษ์า
แนวโน้มีไลฟ์สูไตล์ ใหมี่ๆ เป็็นอย่างมีาก ตัวอย่างเช่น 
ในด้้านอ่ค์อมีเมีิรซ์ั นโยบายเก่�ยวกับการค์ุ้มีค์รอง
ต้นทีุ่นการจัด้สู่งสิูนค์้าที่่�สู่งค์่นในกรณ่ที่่�ลูกค์้าป็ฏิิเสูธุ
รบัสิูนค์้าก็กำาลังเป็็นที่่�นิยมีขึ �นมีา นอกจากน่� ป็ระกัน
ภัยสูำาหรบัสัูตวเ์ล่ �ยงที่่� ได้้เปิ็ด้ตัวไป็เมี่�อเด้่อนเมีษ์ายน 
2020 ก็ถ่อเป็็นอ่กหนึ�งธุุรกิจที่่�กำาลังไป็ได้้ด้ ่ 
โด้ย Kwock ได้้พูด้ค์ุยถึงเร่�องน่� ในขณะที่่�กำาลังเล่น
อยู่กับเจ้า QQ สุูนัขพันธุุ์ โกลเด้้นรท่ี่รฟ่เวอรว์า่  
“ ในฮ่่องกง ไต้หวนั และญ่่�ปุ่็นนั�นม่ีน้องหมีาน้องแมีว
มีากกวา่เด็้กๆ ในโรงเรย่นอนุบาลและป็ระถมีรวมีกัน
เสู่ยอ่กค์รบั” นอกจากน่� OneDegree ยังได้้เปิ็ด้
สูำานักงานในกรงุไที่เป็ (อันเป็็นสูถานที่่�ที่่�เหล่าแมีว
เหมี่ยวถ่อเป็็นสัูตวเ์ล่ �ยงที่่�พบได้้ที่ั�วไป็สูำาหรบัพนักงาน) 
และยังอยู่ ในระหวา่งขั �นตอนการขยายธุุรกิจไป็ยัง 
จ่นแผ่นด้ินใหญ่่ สิูงค์โป็ร ์และไที่ยอ่กด้้วย

ธุนาค้ารเดิิม เพิ�มเติัมคื้อลูกเล่นใหม่
Mox

Standard Chartered เป็็นแบรนด้์ด้้านการ
ธุนาค์ารที่่�เก่าแก่และที่รงค์ุณค์่าในฮ่่องกง โด้ยเป็็น 
ผู้ออกธุนบัตรฮ่่องกงที่่�เก่าแก่ที่่�สุูด้ที่่�ยังค์งด้ำาเนินธุุรกิจ
อยู่ อ่กที่ั �งเป็็นผู้ก่อตั �งสูตารท์ี่อัพด้้วยเช่นกัน ซึั�ง Mox 
ได้้เริ�มีให้บรกิารในเด้่อนกันยายน 2020 และถ่อเป็็น
หนึ�งในธุนาค์ารระบบออนไลน์ 8 แห่งที่่�เปิ็ด้ตัวใน  
12 เด้่อน โด้ย Deniz Güven (ในภาพ)  
นายธุนาค์ารชาวตุรก่และอด้่ตนักบาสูเก็ตบอลผู้ด้ำารง
ตำาแหน่งซ่ัอ่ โอของ Mox ได้้กล่าววา่ “เรากำาลังสูรา้ง
รปู็แบบการที่ำางานแห่งอนาค์ตให้แก่ Standard 
Chartered” ผู้ ให้กู้เงินรายใหมี่จำานวนหนึ�งใน
ฮ่่องกงที่่� ให้บรกิารผ่านอินเที่อรเ์น็ตเที่่านั�นจะต้อง
ป็ฏิิบัติตามีการป็ฏิิรปู็ที่่�เข้มีงวด้ในป่็ 2017  
โด้ยองค์์การเงินตราฮ่่องกง โด้ย Güven ที่่�ย้ายจาก
สิูงค์โป็รม์ีายังฮ่่องกงเพ่�อก่อตั �ง Mox นั�นได้้แสูด้ง
ค์วามีเห็นวา่ “ฮ่่องกงกำาลังเป็็นผู้บุกเบิกแห่งภูมีิภาค์
เอเช่ย” “และจะเป็็นตลาด้แห่งการธุนาค์ารแบบด้ิจิที่ัล”

แผนการชีำาระเงิน
Octopus

Octopus ได้้เปิ็ด้ตัวเมี่�อป่็ 1997 โด้ยเป็็นวธิุ่การชำาระเงินชั �นนำาของโลก 
สูำาหรบัขนสู่งสูาธุารณะก่อนที่่�จะขยายธุุรกิจไป็ยังบรกิารชำาระเงินในรา้น
สูะด้วกซ่ั�อ ธุุรกิจฟาสูต์ฟู้ด้ และธุุรกิจค์้าป็ล่กอ่�นๆ โด้ย Angus Lee  
(ในภาพ) CEO ของบรษัิ์ที่ได้้กล่าววา่ “การขยายบรกิาร Octopus  
ไป็สูู่นอกแผ่นด้ินฮ่่องกงค์่อสิู�งที่่�เราเฝ้้าฝันมีาโด้ยตลอด้” ซึั�งอ่กไมี่นาน 
นักที่่องเที่่�ยวอาจจะได้้ ใช้ Octopus เพ่�อชำาระค์่าบรกิารโค์รงข่ายรถไฟ
ใต้ด้ินในจ่นแผ่นด้ินใหญ่่ นอกจากน่� ยังมี่แนวโน้มีที่่�จะบรรลุข้อตกลงกับ
ระบบขนสู่งที่ั�วเอเช่ยที่่� ใช้บัตรสูมีารท์ี่การด์้อ่กด้้วย 

เวทีของผู้มีค้วามสูามารถึ
พนักงานของ OneDegree นั�นมีาจากด้ินแด้น 
แสูนไกลอย่างสูหรฐัอเมีรกิาและออสูเตรเล่ย  
โด้ย Alvin Kwock ผู้ที่่�เริ�มีสูรา้งบรษัิ์ที่แห่งน่� 
มีาตั �งแต่ต้นพรอ้มีกับผู้มี่ค์วามีสูามีารถในด้้านฟินเที่ค์
จากที่ั�วโลก ได้้กล่าววา่ “นั�นค์่อจุด้แข็งของฮ่่องกง 
เลยล่ะค์รบั”

Trust blue
บัตรธุนาค์ารของ Mox ได้้ถูกออกแบบมีาเป็็นพิเศษ์
โด้ยใช้สู่จาก Pantone ที่่�ช่�อวา่ “trust blue” 
อันสูะที่้อนให้เห็นถึงแสูงน่ออนอันสูวา่งไสูวของ
ฮ่่องกงและยังเป็็นสู่เด้่ยวกันกับสู่ป็ระจำาธุนาค์าร 
Standard Chartered ซึั�งเป็็นบรษัิ์ที่แมี่ของ 
Mox ด้้วย

พร้อมจ่ายขณะเดิินทาง
Octopus สูรา้งธุุรกรรมีให ้
เกิด้ขึ �นในฮ่่องกงกวา่ 15 ล้าน
รายการทุี่กวนั ไมี่วา่จะเป็็น
ธุุรกรรมีผ่านบัตรหรอ่สูมีารท์ี่โฟน
ก็ตามี ทัี่ �งน่� เที่ค์โนโลย่ที่่�รวด้เร็ว
และสูะด้วกสูบายแบบ “แตะแล้ว
ผ่าน” ก็ยังค์งได้้รบัค์วามีนิยมี
อย่างต่อเน่�องมีากกวา่การสูแกน
ค์ิวอาร์ โค์้ด้ และวธิุ่การใหมี่ที่่�
ได้้เปิ็ด้ตัวไป็ในเด้่อนกรกฎาค์มี 
2020 น่�ก็มี่แนวโน้มีที่่�จะช่วยให้
บรษัิ์ที่สูามีารถเจาะกลุ่มีผู้ที่่� 
ยังถ่อเงินสูด้ไมี่ก่�กลุ่มีสุูด้ที่้าย 
ในฮ่่องกงได้้ ซึั�งโด้ยสู่วนใหญ่่เป็็น
บรรด้ารถแท็ี่กซ่ั�และตลาด้ขาย
ของสูด้แบบด้ั �งเด้ิมี 

ฮ่่องกงของผม
Lawrence Chu ผู้ร่วมก่อตัง้ Oriente

Oriente ช่วยให้ธุุรกิจขนาด้เล็กสูามีารถป็ล่อยสิูนเช่�อให้แก่ลูกค์้าที่่� ไมี่มี่
บญั่ช่ธุนาค์ารได้ ้โด้ยกำาลงัขยายธุรุกจิไป็ที่ั�วภมูีภิาค์เอเช่ยตะวนัออกเฉ่ียงใต ้ซึั�ง 
Lawrence Chu (ในภาพ) เป็็นผู้รว่มีก่อตั �ง Oriente ที่่�ป็ระจำาอยู่ที่่�
สูำานักงานใหญ่่ ในฮ่่องกง รวมีที่ั �งยังเป็็นนักสูะสูมีงานศิลป็ะรว่มีสูมีัยตัวยง 
อ่กด้้วย ที่ั �งน่� Chu และ Natalie ภรรยาของเขาเพิ�งตัด้สิูนใจขาย
งานศิลป็ะบางสู่วนเพ่�อหาเงินช่วยเหล่อสูนับสูนุนทีุ่นต่างๆ รวมีที่ั �ง
โค์รงการศิลปิ็นในพำานัก โด้ย Chu ได้้กล่าวในเช้าวนัป็ระมีูลที่่�จัด้ขึ �นโด้ย 
Sotheby’s วา่ “เรากำาลังมีองหาแนวที่างใหมี่ๆ ในการมี่สู่วนรว่มีกับงาน
ศิลป็ะอยู่ค์รบั” ชายหนุ่มีวยั 40 ป่็ผู้น่� ได้้เริ�มีสูะสูมีงานศิลป็ะต่างๆ ตั �งแต่
เมี่�อค์รั �งอาศัยอยู่ ในกรงุลอนด้อน โด้ยยังค์งสูะสูมีงานศิลป็ะเร่�อยมีาหลัง
ย้ายกลับมีาอยู่ฮ่่องกงในป่็ 2005 แล้ว ซึั�งแกลเลอรภ่ายในบ้านของเขานั�น
แน่นขนัด้ไป็ด้้วยผลงานของศิลปิ็นรุน่เยาวม์ีากมีาย ไมี่วา่จะเป็็นจิตรกร 
ชาวฮ่่องกงอย่าง Firenze Lai รวมีที่ั �ง Stephen Wong และ 
Chris Huen ในวยัเด็้กด้้วย (อันเป็็นผลงานที่่�รงัสูรรค์์รว่มีกับจิตรกร 
อ่กหลายค์นที่่�อายุน้อยกวา่ ซึั�งค์่อลูกๆ ที่ั �ง 4 ของ Chu นั�นเอง)

บรกิารทางการเงิน



ฮ่่องกงเป็็นหัวใจสูำาค์ัญ่ที่างการค์้ามีาอย่างยาวนานและม่ีลักษ์ณะที่างภูมีิศาสูตรท์ี่่�เอ่ �ออำานวย ที่ำาให้
ฮ่่องกงเป็็นได้้ที่ั �งที่่าเรอ่ ศูนย์กลางการบิน และสูถาน่ป็ลายที่างสูำาหรบัสิูนค์้าที่่�ขนสู่งภาค์พ่ �นด้ิน 
ที่ั�วเอเช่ย นอกจากน่� ฮ่่องกงยังมี่ค์วามีพรอ้มีในการกำาหนด้ที่ิศที่างการเค์ล่�อนย้ายที่างด้ิจิทัี่ลของ
ผู้ค์นและสิูนค์้าอ่กด้้วย เราจะมีาที่ำาค์วามีรูจ้ักบุค์ค์ลสูำาค์ัญ่ในแวด้วงน่�กัน

ท่าเรือแวะพัก
รา้นอาหารรมินำ ้า

รา้นอาหารแห่งใหมี่สุูด้เอ็กซ์ัค์ลูซ่ัฟของฮ่่องกงจะไม่ี ใช่
รา้นในแบบที่่�ค์ุณค์ิด้ไวอ้ย่างแน่นอน เพราะน่�ค์่อรา้นที่่�
อยู่ภายในโกด้ังสิูนค์้า Tsing Yi รา้นน่�มี่ช่�อวา่  
The Rambler ซึั�งเปิ็ด้ให้บรกิารในเด้่อนตุลาค์มี
โด้ยเสิูรฟ์เมีนูค์ลาสูสิูกแบบกวางตุ้ง สูลัด้เพ่�อสุูขภาพ 
และกาแฟรอ้นสูไตล์ Flat White ที่่ามีกลาง
บรรยากาศของเค์รนบรรทุี่กสิูนค์้าในที่่าเรอ่ที่่�ค์ึกค์ัก
ที่่�สุูด้แห่งหนึ�งของโลก ซึั�งรา้นสูวยๆ ที่่�ออกแบบโด้ย  
A Work of Substance แห่งน่�มี่ผู้มีารบัป็ระที่าน
อาหารราวๆ 1,000 ค์นโด้ยเป็็นพนักงานขับรถบรรทุี่ก 
พนักงานค์วบค์ุมีรถยก และค์นงานอ่�นๆ ที่่�ที่ำางาน
ใน Goodman Interlink โกด้ังแห่งน่�ค์่อหนึ�งใน
โกด้ัง 11 แห่งในฮ่่องกงที่่�บรษัิ์ที่พัฒนาอสัูงหารมิีที่รพัย์
สัูญ่ชาติออสูเตรเล่ยอย่าง Goodman เป็็นเจ้าของ 
โด้ยยังมี่อ่ก 2 โค์รงการที่่�กำาลังอยู่ระหวา่งการพัฒนา 
ได้้แก่ Goodman Westlink ในถุนเหมีินซึั�งจะ
เช่�อมีต่อกับสูนามีบินโด้ยตรงผ่านอุโมีงค์์ ใต้นำ �าแห่งใหมี่

มุมมองจากเค้รื�องบิน
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่่องกง

เม่ี�อป็ระเมิีนจำานวนเค์รนที่่�อยู่ภายในที่่าอากาศยาน
นานาชาติฮ่่องกง (Hong Kong International 
Airport หรอ่ HKIA) แล้วอาจกล่าวได้้วา่ ศูนย์กลาง
การขนสู่งสิูนค์้าที่างอากาศที่่�ค์ึกค์ักที่่�สุูด้ในโลกแห่งน่�
กำาลังสูรา้งอนาค์ตเพ่�อรองรบัการขนสู่งสิูนค์้าที่่�ค์ึกค์ัก 

ยิ�งกวา่เด้ิมี โด้ยโค์รงการต่างๆ จะม่ีกำาหนด้แล้วเสูร็จ
ในอ่กไม่ีก่�ป่็ข้างหน้าน่� ไมี่วา่จะเป็็น Central Asia 
Hub ที่่�สูำาค์ัญ่ที่่�มี่อยู่เด้ิมีไป็จนถึงศูนย์กลางโลจิสูติกส์ู
ขนาด้ยักษ์์ที่่�สูนับสูนุนโด้ยเจ้าแห่งอ่ค์อมีเมีิรซ์ัอย่าง 
อาล่บาบา ที่ั �งน่� Cissy Chan กรรมีการบรหิาร 
การที่่าอากาศยานฮ่่องกงเพ่�อการพาณิชย์ ได้้เปิ็ด้ 
เผยวา่ ระบบใหม่ีแบบ 3 รนัเวย์ที่่�จะเปิ็ด้ให้บรกิาร 
ในป่็ 2024 นั�นนับเป็็น “ก้าวกระโด้ด้ค์รั �งสูำาค์ัญ่ใน
แง่ของป็รมิีาณการขนสู่ง” โด้ยจำานวนตู้สิูนค์้าในช่วง
ที่่�เกิด้การแพรร่ะบาด้นั�นยังค์งม่ีป็รมิีาณหนาแน่นอยู ่
เพราะผู้ ให้บรกิารต่างๆ เช่น Cathay Pacific  
ได้้จัด้สู่งสิู�งของจำาเป็็นไป็ที่ั�วโลก สู่งผลให้มี่จำานวน 
เที่่�ยวบินสูำาหรบัการขนสู่งสิูนค์้าที่างอากาศเพิ�มีขึ �นใน
ช่วงไมี่นานมีาน่� 

โด้ยศูนย์กลางการบินของฮ่่องกงยังได้้ลงทุี่นเพิ�มีใน
การขนสู่งอาหารสูด้และเวชภัณฑ์์อันเป็็นอ่กหนึ�งสูาขา
ที่่�มี่การเติบโตในระยะยาวค์วบค์ู่ ไป็กับอ่ค์อมีเมีิรซ์ั  
ซึั�ง Chan ได้้กล่าววา่ “ภายในระยะเวลา 5 ชั�วโมีง  
เที่่�ยวบินที่่�ออกจากฮ่่องกงก็สูามีารถบินผ่านป็ระชากร
กวา่ค์รึ�งหนึ�งของโลกได้้แล้วค์รบั” ฮ่่องกงของผม

Mike Simpson  
จาก Simpson Marine

Mike Simpson มี่บ้านเกิด้เมี่องนอนอยู่ ใน 
สูหราชอาณาจักร โด้ยมีาเย่อนชายฝั� งฮ่่องกงค์รั �งแรก
ด้้วยเรอ่ยอชที่์ขนาด้ 38 ฟุตที่่�เขาลงมี่อต่อด้้วยตัวเอง 
หลังจากนั�นเป็็นเวลาอ่กกวา่ 35 ป่็ต่อมีา นักผจญ่ภัย 
ผู้เค์ยรบัใช้ชาติ ในกองที่ัพค์นน่�ก็ยังค์งมีาเย่อนฮ่่องกง
ด้้วยเรอ่เช่นเด้ิมี โด้ย Simpson ได้้ขับเรอ่ยนต์
ขนาด้เล็กที่่�สูรา้งในที่ศวรรษ์ 1970 ที่่�เขาตั �งช่�อวา่ 
Wendy 22 จากบ้านของตัวเองในเกาะลัมีมีาไป็
ยังสูำานักงานในอเบอรด์้่น ซึั�งเขาเล่าวา่ใช้เวลาเด้ินที่าง
เพ่ยง 20 นาที่่เที่่านั�น “ ในวนัที่่�อากาศด้่นะค์รบั”  
“แต่หากมี่พายุไต้ฝุ่้นอยู่ ไกลๆ ก็อาจจะใช้เวลานานกวา่
เด้ิมีนิด้หน่อยค์รบั”

บรษัิ์ที่ของ Simpson เป็็นตัวแที่นจำาหน่าย 
เรอ่ยอชที่์ที่่� ใหญ่่ที่่�สุูด้เป็็นอันด้ับต้นๆ ของเอเช่ยและ
มี่สูำานักงานที่ั�วที่ั �งภูมีิภาค์ โด้ยจัด้จำาหน่ายเรอ่ยอชที่์
สัูญ่ชาติยุโรป็อย่าง Beneteau และ Sanlorenzo 
โด้ยชายวยั 76 ป่็ผู้น่�รูสึู้กต่�นเต้นเป็็นอย่างยิ�งกับ 

แนวโน้มีการเติบโตของ Sanya บนเกาะไห่หนานที่่�
เพิ�งได้้รบัการป็ระกาศให้เป็็นเขตการค์้าเสูร ่“การเปิ็ด้
เขตการค์้าเสูรด่้ังกล่าวนั�นจะสูรา้งค์วามีแตกต่างในการ
พัฒนาตลาด้จ่นอย่างมีาก” Simpson กล่าว

ท่าเรือที�ปลอดิภััย
Simpson ได้้ตั �งช่�อเรอ่ยอชที่์แบบม่ี ใบเรอ่
ลำาใหมี่วา่ Domino 2 ตามีเรอ่ที่่�เขาเค์ย
ล่องมีาท่ี่�น่� เมี่�อป่็ 1984 ซึั�งเป็็นช่วงเวลาที่่�
เขาได้้ที่อด้สูมีอในเมี่องแห่งน่� โด้ยเขาได้้
กล่าววา่ “ฮ่่องกงเป็็นตลาด้ท่ี่� ใหญ่่ที่่�สุูด้สูำาหรบั
เราในขณะน่�และมี่ค์วามีเป็็นมีาที่่�ยาวนาน
ท่ี่�สุูด้อ่กด้้วย”

การรักษาค้วามเย็น
HKIA ได้้รบัการรบัรองค์ุณภาพหลายค์รั �ง
จากสูมีาค์มีขนสู่งที่างอากาศระหวา่งป็ระเที่ศ
ในด้้านการจัด้การผลิตภัณฑ์์และผลผลิต 
ที่่�ต้องค์วบค์ุมีอุณหภูมีิ โด้ยในบรเิวณ 
ลานจอด้เค์ร่�องบินขนสู่งสิูนค์้านั�นจะมี่
กองที่ัพตู้สิูนค์้าค์วบค์ุมีค์วามีเย็นแบบใหมี ่
(ตู้เย็นติด้ล้อสูไตล์ค์าราวาน) จะที่ำาหน้าที่่�
ดู้แลเวชภัณฑ์์มีูลค์่าสููงและสิูนค์้าที่่�เน่าเสู่ย
ได้้ง่ายอ่�นๆ ตลอด้เสู้นที่างระหวา่งเค์ร่�องบิน
กับตัวอาค์าร

2 พื�นที�บรรทุกสูินค้้า
การค้้าและโลจิสติกส์



ค์วามีสุูขในการรบัป็ระที่านอาหารที่่�หรหูราและพิถ่พิถันค์่อสิู�งที่่�พบเห็นได้้ทีุ่กหนทีุ่กแห่งในฮ่่องกง 
โด้ยเชฟรา้นอาหารและโรงแรมีชั�นนำาต่างทีุ่่มีเที่อย่างหนักเพ่�อเอาใจยอด้นักชิมีที่ั �งหลาย ในขณะท่ี่�
เมีนูอาหารป็กติที่ั�วไป็ก็มี่ค์วามีน่าต่�นตาต่�นใจไม่ีแพ้กัน ฮ่่องกงจึงเป็็นเมี่องที่่�พิสููจน์ ให้เห็นวา่ 
มี่พ่อค์รวัเที่่าไรก็ ไม่ีพอสูำาหรบัค์นที่่�ช่�นชอบเร่�องอาหารอย่างแที่้จรงิ 

อิ�มอร่อยแบบยกทีม
BaseHall

ศูนย์อาหารชั �นใต้ด้ินเป็็นจุด้รบัป็ระที่านอาหารกลางวนั 
ที่่� ได้้รบัค์วามีนิยมีที่ั�วเอเช่ย แต่ BaseHall  
ได้้ยกระด้ับแนวค์ิด้ที่ั�วไป็น่� ไป็สูู่มีาตรฐานใหมี่ ในวงการ
อาหาร โด้ยศูนย์อาหารแห่งใหมี่ที่่�เต็มีไป็ด้้วยอาหาร 
รสูเลิศน่�ตั �งอยู่บรเิวณชั�นล่างสุูด้ของ Jardine 
House ในย่านใจกลางธุุรกิจ พรอ้มีที่ั �งยังเป็็นแหล่ง
รวบรวมีเจ้าของรา้นอาหารอิสูระที่่� ได้้รบัค์วามีนิยมีมีาก
ที่่�สุูด้ในฮ่่องกงมีาไวด้้้วยกันที่่�น่�อ่กด้้วย

รา้น Treehouse ในย่านโซัโหได้้พาเมีนู 
แสูนอรอ่ยอย่างแรป็ผักต่างๆ มีาสูู่ย่านเซ็ันที่รลั  
สู่วน Roti Tori ก็นำาเสูนอไก่ย่างแบบหมีุนที่่� ได้้
แนวค์ิด้มีาจากรา้น Yardbird ในย่านเชิงวาน
ที่่�เช่�ยวชาญ่การที่ำาไก่ย่างยากิ โที่รอิันเล่�องช่�อล่อชา 
นอกจากน่� ยังมี่แผงขายอาหารนานาชาติที่่�หลากหลาย 
ไมี่วา่จะเป็็นอาหารเกาหล่จากรา้น Moyo Sik ไป็
จนถึงที่าโก้จาก Westside Taqueria โด้ยเชฟ
ชาวเม็ีกซิักันนามีวา่ Esdras Ochoa ตลอด้จน 
รา้น Cookie Department ของ Will Fang 
ชาวนิวยอรก์ที่่�พรอ้มีเสิูรฟ์ของหวานอรอ่ยช่�นใจ  
พรอ้มีทัี่�งปิ็ด้ที่้ายด้้วยบารท์ี่่�มี่เค์ร่�องด้่�มีให้เล่อกตั �งแต่
กาแฟไป็จนถึงค็์อกเที่ลชนิด้ต่างๆ ที่่�ดู้แลโด้ยพนักงาน
จาก Mandarin Oriental ที่่�เปิ็ด้ให้บรกิารไป็
จนถึงยามีด้ึกของค์ำ�าค์่น

Tom Andrews ผู้บรหิารสิูนที่รพัย์อาวโุสู 
แห่ง Hongkong Land (HKL) และมีันสูมีอง
เบ่ �องหลัง BaseHall ได้้กล่าววา่ “เป้็าหมีายของเรา
ค์่อการสูรา้งพ่ �นที่่�ที่่�จะช่วยลด้อุป็สูรรค์ในการเข้าถึง 

ผู้ป็ระกอบการด้้านอาหารและเค์ร่�องด้่�มี ให้พวกเขาได้้
ที่ด้ลองแนวค์ิด้สูรา้งสูรรค์์ต่างๆ ในสุูด้ยอด้ที่ำาเล”

ทีม BaseHall 

1. Nick Chan
 ผู้รว่มีก่อตั �งรา้น  

Roti Tori
2. Alex Huels
 ผู้อำานวยการฝ่้ายอาหารและ

เค์ร่�องด้่�มีแห่ง Mandarin 
Oriental และ BaseHall 
Bar

3. Lindsay Jang
 ผู้รว่มีก่อตั �งรา้น  

Roti Tori
4. Matt Abergel
 ผู้รว่มีก่อตั �งรา้น  

Roti Tori
5. Tom Andrews
 ผู้จัด้การสิูนที่รพัย์ระด้ับอาวโุสู

แห่ง HKL
6. Pamela Yeung
 เจ้าหน้าท่ี่�บรหิารจัด้การ

สิูนที่รพัย์แห่ง HKL
7. Melody Ho
 ผู้ช่วยนักวเิค์ราะห์

อสัูงหารมิีที่รพัย์แห่ง HKL
8. Wil Fang 
 เจ้าของรา้น Cookie DPT
9. Francesco Lee 
 เจ้าของรา้น Moyo Sik
10. Jon Chan 
 ผู้รว่มีก่อตั �งรา้น Westside 

Taqueria
11. Alice Stevenson
 ผู้ช่วยผู้จัด้การสิูนที่รพัย์แห่ง 

HKL
12. Brian Woo 
 เจ้าของรา้น Co Thanh
13. Christian 

Mongendre
 เจ้าของรา้น Treehouse 

ปรุงได้ิตัามใจสูั�ง
Mark Chan (ในภาพ)  
ผู้อำานวยการฝ่้ายป็ฏิิบัติงานกล่าว
วา่ “หนึ�งในซิักเนเจอรท์ี่่�เรานำา
เสูนอให้กับลูกค์้าก็ค์่อ ในทีุ่กรา้น
ของเรา ลูกค์้าสูามีารถเล่อกชิ �น
สูเต็กท่ี่�ต้องการจากเค์าน์เตอร์
เน่�อได้้ โด้ยเราจะป็รงุเน่�อชิ �นนั�น
ให้ต่อหน้าลูกค์้าเลยค์รบั”  
“จะวา่ไป็แล้ว การให้ลูกค์้าเล่อก
เน่�อได้้เองนั�นเป็็นการนำาเอา
แนวค์ิด้แบบด้ั �งเด้ิมีแที่้ๆ ของ 
รา้นอาหารที่ะเลมีาป็รบัใหมี ่ 
โด้ยลูกค์้าสูามีารถเล่อกป็ลาหรอ่
หอยนางรมีเพ่�อให้ที่างรา้นป็รงุ
เมีนูให้ดู้ตรงหน้าได้้เลย ซึั�งลูกค์้า
จะได้้เห็นวา่เมีนูอาหารต่างๆ 
เหล่านั�นมีาจากไหนอ่กด้้วยค์รบั” 

ตัลาดิเนื�อ
Feather & Bone

Feather & Bone มีุ่งมีั�นที่่�จะเป็็นรา้นขายเน่�อที่่�
กระจายอยู่ตามีพ่ �นที่่�ต่างๆ ที่ั�วฮ่่องกง โด้ยเพิ�งขยาย
ธุุรกิจไป็ยังเขตด้ินแด้นใหมี่ (New Territories) 
เมี่�อไมี่นานมีาน่� โด้ยผู้ก่อตั �งรา้นอย่าง Paul Daley 
ได้้เด้ินหน้าฝึ้กฝ้นพนักงานที่่�มี่ที่ักษ์ะเหมี่อนกับ
พนักงานขายเน่�อในสูหราชอาณาจักรซึั�งเป็็นถิ�นกำาเนิด้
ของเขา โด้ย Daley กล่าววา่ “เราต้องการพนักงาน
ขายเน่�อที่่�มี่ค์ุณภาพในรา้นที่่�ค์ุณสูามีารถนั�งด้่�มีไวน์หรอ่
กาแฟไป็ด้้วยได้้ค์รบั” โด้ยธุุรกิจของ Daley ได้้แผ่
ขยายออกไป็สูู่การเปิ็ด้รา้นอาหารนำาเข้าจากต่างป็ระเที่ศ 
รา้นขายของชำา และรา้นอาหารที่่�เปิ็ด้ให้บรกิารตลอด้
ที่ั �งวนั Daley ยังเสูรมิีอ่กวา่ “เราต้องการเปิ็ด้รา้นเพิ�มี
ในฮ่่องกงให้ ได้้ 15 รา้น” และยังมี่ค์วามีค์ิด้ที่่�จะขยาย
ธุุรกิจไป็ยังป็ระเที่ศไที่ย เวย่ด้นามี และจ่นแผ่นด้ินใหญ่่
อ่กด้้วย โด้ย Sai Kung เป็็นรา้นที่่�เขาเพิ�งเปิ็ด้ตัวไป็
ล่าสุูด้และกำาลังเตรย่มีเปิ็ด้สูตูด้ิ โอที่ำาอาหารที่่�ออกแบบ
โด้ย Sean Dix อ่กหนึ�งแห่งด้้วย 

ฮ่่องกงของผม
Toby Smith รองประธานบรษัิัท  
Swire Hotels

Swire Hotels ได้้เปิ็ด้ให้บรกิารในป่็ 2008 ใน
พ่ �นท่ี่�สูองฝั� งของฮ่่องกง ได้้แก่ ฝั� งอัพเป็อรเ์ฮ่าส์ู ใน
ย่านแอด้มีิรลัต่ �อันหรหูรา และฝั� งอ่สูต์ ในย่านไที่่กู�ชิง
ที่่�มี่ขนาด้ใหญ่่กวา่และม่ีบรรยากาศที่่�ชวนผ่อนค์ลาย
มีากกวา่ โด้ย Toby Smith รองป็ระธุานบรษัิ์ที่ ซึั�ง
ได้้เข้ามีารว่มีงานกับเค์รอ่ Swire ในป่็ 1991 ได้้เล่า
วา่ “เราต้องการสูรา้งโรงแรมีที่่�เป่็� ยมีไป็ด้้วยจิตวญิ่ญ่าณ
ค์รบั” ชายชาวอังกฤษ์ผู้น่�เริ�มีเล่นเที่นนิสูตั �งแต่เข้ารบั
ตำาแหน่งค์รั �งแรกในซิัด้น่ย์ โด้ยหลังจากผ่านการที่ำางาน
มีาแล้วทัี่�วโลก เขาได้้นำ าแร็กเกตติด้ตัวมีายังฮ่่องกงด้้วย 
ซึั�งขณะน่� Smith กำาลังมีองหาที่ำาเลเพ่�อสูรา้งโรงแรมี
ในญ่่�ปุ่็น เกาหล่ และออสูเตรเล่ย โด้ยเขาได้้กล่าววา่ 
“เรามี่แบรนด้์ที่่�ยอด้เย่�ยมีและเราอยากแนะนำาแบรนด้์
ของเราให้ผู้ค์นได้้รูจั้กมีากยิ�งขึ �นค์รบั” 

รู้จักโลกผ่านเรื�องรอบตััว
ธุรกิจอาหารและเค้ร่�องดื่่�ม 3 ประเภท

ผู้ป็ระกอบด้้านธุุรกิจบรกิารของฮ่่องกงต่างก็เป็็นนักเด้ินที่าง
ไมี่แพ้ลูกค์้าท่ี่�พวกเขาให้บรกิารเลย เราจึงอยากให้ค์ุณลอง 
ลิ �มีชิมีรสูอาหารนำาเขา้จากตา่งป็ระเที่ศที่ั �ง 3 น่�แล้วหาค์ำาตอบ 
วา่ที่ำาไมีเมี่องระด้ับโลกของเอเช่ยแห่งน่�จึงเป็็นสููตรแห่งค์วามี
สูำาเร็จ

1. อาหารเช้ีา: รา้น Baked ในย่านเชิงวาน
 Zahir Mohamed เป็็นค์นที่ำาขนมีปังรุน่ท่ี่� 6 จาก

แอฟรกิาใต้ท่ี่� ได้้ย้ายมีาตั �งถิ�นฐานในฮ่่องกงพรอ้มีกระปุ็ก
ย่สูต์หมีักธุรรมีชาติท่ี่�มี่อายุกวา่ 50 ป่็ แล้วเปิ็ด้รา้น 
Baked แห่งน่�ขึ �นในป่็ 2018 

2. กาแฟ้: รา้น Fineprint ในย่านไท่หัง
 รา้น Fineprint เป็็นรา้นท่ี่�รว่มีก่อตั �งโด้ย Scottie 

Callaghan บารสิูตาผู้มีากป็ระสูบการณ์จาก
ออสูเตรเล่ย โด้ยในช่วงแรกได้้เปิ็ด้ให้บรกิารสูำาหรบัผู้ท่ี่�รกั
การดู้แลสุูขภาพในฮ่่องกง และในเวลาต่อมีาได้้เป็ล่�ยนเป็็น
บาร์ ในบรรยากาศแบบใกล้ชิด้อบอุ่น 

3. อาหารเย็น: รา้น Hansik Goo ในย่านเซ็็นทรลั
 Hansik Goo เปิ็ด้โด้ยเชฟ Mingoo Kang ที่่� โด้ง่ด้งั 

จากรา้น Seoul’s Mingles เพ่�อนำาเสูนอค์วามีพิเศษ์
ของอาหารเกาหล่ค์ลาสูสิูกแบบที่ำารบัป็ระที่านเองท่ี่�บ้าน
และแบบท่ี่�พบเห็นได้้ตามีรา้นข้างที่าง
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3 ซููเปอร์ฟู้้ดิ
การท่องเที�ยว



4 ค้วามคิ้ดิอันเฉีียบแหลม
ฮ่่องกงเป็็นศูนย์กลางที่่�มี่ค์วามีสูำาค์ัญ่อย่างยิ�งในการด้ึงดู้ด้ค์นเก่งที่่�สุูด้จากที่ั�วโลกเข้ามีาไมี่วา่จะเป็็น
ด้้านการค์้นค์วา้วจิัยไป็จนถึงด้้านกฎหมีาย ซึั�งผู้เช่�ยวชาญ่ในวชิาช่พต่างๆ ถ่อเป็็นบุค์ลากรท่ี่� 
ที่รงค์ุณค์่าด้้วยค์วามีรูค้์วามีชำานาญ่ ป็ระสูบการณ์ และวจิารณญ่าณของพวกเขา โด้ยเราได้้มี่ โอกาสู
พบป็ะกับค์นเก่งเหล่าน่�บางค์น รวมีที่ั �งได้้พูด้ค์ุยเก่�ยวกับเร่�องงานและเค์รอ่ข่ายที่ั�วโลกท่ี่�พวกเขามี่
อ่กด้้วย

การศึกษาและการวิจัย
Swire Institute of Marine 
Science

ฮ่่องกงมี่อุที่ยานที่างที่ะเลถึง 6 แห่งด้้วยกัน แต่มี่เพ่ยง
แห่งเด้่ยวที่่� ได้้รบัการสูงวนไวเ้พ่�อการศึกษ์าค์้นค์วา้ที่าง
วทิี่ยาศาสูตร ์โด้ยพ่ �นที่่�ที่่�อยู่ภายใต้การค์ุ้มีค์รองนั�นอยู่
ในบรเิวณหินโผลท่ี่่�ป็ลายสุูด้ที่างที่ศิตะวนัออกเฉ่ียงใต้
ของเกาะฮ่่องกงที่่�มี่ช่�อวา่ Cape D’Aguilar ซึั�ง
เป็็นที่่�ตั �งของ Swire Institute of Marine 
Science (เรย่กสัู�นๆ วา่ Swims) มีหาวทิี่ยาลัย
ฮ่่องกง สูถาบันแห่งน่� ได้้เปิ็ด้ตัวขึ �นเป็็นค์รั �งแรกในป่็ 
1990 และกำาลังอยู่ระหวา่งการขยายตัวในปัจจุบัน  
ซึั�งอาค์ารรปู็แบบใหม่ีของสูถาบันจะเปิ็ด้ให้ ได้้ยลโฉีมี
กันในช่วงต้นป่็ 2021 โด้ยป็ระกอบไป็ด้้วยพิพิธุภัณฑ์ ์
สัูตวน์ำ �าทัี่ �งแบบในรม่ีและกลางแจ้ง ห้องป็ฏิิบัติการ 
แบบเป่็ยกและแบบแห้ง ตู้ล็อค์เกอรส์ูำาหรบัเก็บ
อุป็กรณ์ด้ำานำ �า รวมีที่ั �งองค์์ป็ระกอบสูำาค์ัญ่อย่างนำ �าที่ะเล
ใหมี่ค์ุณภาพสููงป็รมิีาณมีาก Gray A Williams  
ผู้อำานวยการ Swims ได้้กล่าววา่ “ศูนย์วจิัยที่าง
ที่ะเลที่่�มี่ค์ุณภาพแบบเด้่ยวกันน่�มี่อยู่เพ่ยงไมี่ก่�แห่งใน
เขตรอ้น”  โด้ย Williams (ในภาพ) ได้้ที่ำางานที่่� 
Swims นับตั �งแต่เปิ็ด้สูถาบันอันเป็็นแรงบันด้าลใจ
สูำาหรบัเขาในการย้ายจากอังกฤษ์เพ่�อมีาที่ำางานที่่�น่�  

ในป่็ 1989 และได้้ด้ำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสูถาบัน
ในป่็ 2003 ปัจจุบัน กลุ่มีของเขากำาลังศึกษ์า 
ผลกระที่บจากค์วามีรอ้นต่อสัูตวจ์ำาพวกหอยและ
ป็ลาหมีึกในภาวะสุูด้ขั �ว ซึั�งเป็็นหัวข้อที่่�ที่ั�วโลกกำาลังให้
ค์วามีสูนใจท่ี่ามีกลางปัญ่หาอุณหภูมีิของนำ �าที่ะเล 
ที่่�เพิ�มีสููงขึ �น โด้ย Williams ให้ค์วามีเห็นวา่ “มัีนค์่อ
สิู�งแวด้ล้อมีที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงอยู่ตลอด้เวลาและม่ีค์วามี
หลากหลายที่างช่วภาพอย่างแที่้จรงิ” ที่ั �งน่� ฮ่่องกงค์่อ

สูถึาปัตัยกรรม
Integrated Design Associates

เมี่�ออาค์ารผู้ โด้ยสูาร 2 ของสูนามีบินเซับูได้้เปิ็ด้ให้
บรกิารในป่็ 2018 โค์รงสูรา้งไม้ีแบบเขตรอ้นของ
อาค์ารน่�ก็ ได้้สูรา้งค์วามีต่�นตาต่�นใจให้แก่บรรด้า 

นักเด้ินที่างที่่�มีาเย่อนฟิลิป็ปิ็นส์ูและค์วา้รางวลัจาก
หลายสูถาบันมีาค์รอง โด้ยโค์รงสูรา้งน่�เป็็นผลงานการ
ออกแบบของสูถาป็นิกชาวฮ่่องกงอย่าง Winston 
Shu (ในภาพ) และยังถ่อเป็็นการบุกเบิกภาพลักษ์ณ์
ใหมี่ๆ ให้กับสูนามีบินที่ั�วเอเช่ยด้้วยเช่นกัน Shu  
เล่าวา่ “ก่อนงานออกแบบที่่�เซับูนั�น วธิุ่ที่่�จะผสูมีผสูาน
วฒันธุรรมีท้ี่องถิ�นไว้ ในงานค์่อการให้ศิลปิ็นที่้องถิ�น
ผสูานงานศิลป็ะเข้าไป็ แต่ตัวอาค์ารก็ยังไมี่ ได้้บอกเล่า
ที่่�มีาของค์ุณอยู่ด้่ค์รบั” ที่ั �งน่� Shu เค์ยที่ำางานให้กับ 
Norman Foster ก่อนที่่�จะออกมีารบังานออกแบบ
สูนามีบินที่่�เขาม่ีค์วามีชำานาญ่ในป่็ 1999 จากนั�น 
Shu กล่าวต่อวา่ “เราเริ�มีมีานั�งค์ิด้กันวา่ จะเกิด้อะไร
ขึ �นถ้าเราใสู่เอกลักษ์ณ์ป็ระจำาพ่ �นที่่�บางอย่างเข้าไป็ใน
ตัวอาค์ารของสูนามีบินด้้วย”

ฮ่่องกงของฉัีน
Jenny Quinton 
ผู้ก่อตัง้ Ark Eden

Jenny Quinton เด้ินที่างมีายังฮ่่องกงในป่็ 1989 
ระหวา่งที่่�เธุอกำาลังมีุ่งหน้าไป็ที่ิเบต และไม่ีเค์ยจาก
ไป็ไหนอ่กเลยนับตั �งแต่นั�นเป็็นต้นมีา Quinton 
ตกหลุมีรกัหบุเขาอนัหา่งไกลที่างตอนเหน่อของหมุียโว
บนเกาะลันเตา จากนั�นพ่ �นที่่�แห่งน่�ก็ ได้้กลายเป็็น 

บ้านของเธุอ ค์ุณค์รอูย่าง Quinton (ในภาพ) ได้้
ออกจากระบบการศึกษ์าในโรงเรย่นเมี่�อ 14 ป่็ก่อน 
เพ่�อเริ�มีต้นสูรา้งโค์รงการรเิริ�มีด้้านการศึกษ์าเก่�ยวกับ 

สิู�งแวด้ล้อมีของตัวเองจากบ้านในป่็าลันเตาของเธุอ 
โด้ย Ark Eden เป็็นที่ั �งระบบการศึกษ์าเชิงนิเวศ 
ศูนย์เพอรม์ีาค์ัลเจอร ์(วถิ่การเกษ์ตรที่่�เน้นค์วามียั�งย่น
ของระบบนิเวศ) และโรงเรย่นในป่็ากวา้ง Quinton 
กล่าววา่ “เราจะไมี่สูามีารถช่วยโลกได้้จนกวา่เราจะขยาย
การศึกษ์าเชิงนิเวศน่�ออกไป็ให้แพรห่ลาย” โด้ยเธุอได้้
ป็ลูกต้นไมี้พ่ �นเมี่องไป็แล้วมีากกวา่ 34,000 ต้น 
ในระยะเวลา 25 ป่็ที่่�ผ่านมีา “ฉัีนมีองฮ่่องกงวา่เป็็นที่่� 
ที่่�จะสูรา้งการเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างยิ�งใหญ่่ได้้”

การเขียนกฎขึ�นใหม่
3 ประเด็ื่นใหม่ทางกฎหมายที�ค้วรรู้

นวตักรรมีและแวด้วงกฎหมีายอาจไมี่ ได้้เป็็นสิู�งที่่�เก่�ยวข้องกันอย่าง
ชัด้เจน แต่ระบบกฎหมีายท่ี่�น่าเช่�อถ่อของฮ่่องกงก็พัฒนาไป็ตามีกาล
เวลาอยู่เสูมีอ 

1. ODR: มาแก้ปัญหาแบบออนไลน์กันดืู่
 ฮ่่องกงค์่อศูนย์กลางการระงับข้อพิพาที่อันด้ับต้นๆ ของเอเช่ย ซึั�ง

ปัจจุบันกระบวนการด้ังกล่าวได้้ย้ายไป็อยู่บนระบบออนไลน์แล้ว โด้ย 
Ebram Centre ได้้เปิ็ด้แพลตฟอรม์ีการระงับข้อพิพาที่แบบ
ออนไลน์ขึ �น (online dispute-resolution หรอ่ ODR)  
ในเด้่อนมีิถุนายน เพ่�อลด้ค์วามีจำาเป็็นสูำาหรบัธุุรกิจที่่�ต้องเด้ินที่าง 
ข้ามีนำ �าข้ามีที่ะเลมีาเพ่�อระงับข้อพิพาที่ที่างการค์้าข้ามีเขตแด้น  
โด้ยการไกล่เกล่�ยหรอ่การพิจารณาของอนุญ่าโตตุลาการที่างออนไลน์
สูามีารถช่วยลด้ค์่าใช้จ่ายและเวลาได้้ อ่กที่ั �งยังช่วยเพิ�มีการเข้าถึง
ค์วามียุติธุรรมีให้มีากขึ �นด้้วย

2. ระบบสูิทธิุบัตัรแบบใหม่: ไอเดื่ียใหม่ถอดื่ดื่้าม
 ระบบสิูที่ธุิบัตรแบบใหมี่ของฮ่่องกงได้้ถูกนำามีาใช้เป็็นค์รั �งแรก

ในเด้่อนธุันวาค์มี 2019 โด้ยปัจจุบันผู้ขอสูามีารถย่�นค์ำาขอรบั 
สิูที่ธุิบัตรมีาตรฐานในฮ่่องกงได้้ โด้ยตรงโด้ยไมี่ต้องไป็ย่�นค์ำาขอรบั
สิูที่ธุิบัตรในสูำานักงานสิูที่ธุิบัตรท่ี่� ได้้รบัการแต่งตั �งนอกฮ่่องกงก่อน 
ซึั�งระบบน่� ได้้ช่วยให้ผู้ป็ระด้ิษ์ฐ์ ได้้รบัค์วามีค์ุ้มีค์รองที่างกฎหมีาย
ต่อสิู�งป็ระด้ิษ์ฐ์ของตนในฮ่่องกงได้้อย่างง่ายด้ายยิ�งขึ �น พรอ้มีที่ั �งยัง
ช่วยสู่งเสูรมิีให้เมี่องแห่งน่�เป็็นศูนย์กลางการซ่ั �อขายที่รพัย์สิูนที่าง
ปัญ่ญ่าอ่กด้้วย

3. ประตูัสูู่จีนแผ่นดิินใหญ่่: เซ็ซ็ามีจงเปิดื่
 บที่บาที่เฉีพาะของฮ่่องกงในฐานะท่ี่�เป็็นป็ระตูสูู่จ่นแผ่นด้ินใหญ่่

ยังค์งเป็็นสิู�งท่ี่�น่าด้ึงดู้ด้ใจในสูายตาของบรรด้าธุุรกิจต่างชาติเสูมีอ 
โด้ยป็ระตูสูู่ตลาด้จ่นแผ่นด้ินใหญ่่นั�นได้้เปิ็ด้กวา้งภายใต้ข้อตกลง 
Mainland and Hong Kong Closer Economic 
Partnership Arrangement (CEPA) ตั �งแต่ป่็ 2003 
เป็็นต้นมีา ซึั�งการแก้ ไขข้อตกลงด้้านบรกิารต่างๆ ภายใต้ CEPA 
ค์รั �งล่าสุูด้นั�นยังช่วยเปิ็ด้เสูรก่ารค์้าให้แก่บรกิารต่างๆ ระหวา่งสูอง 
ด้ินแด้นน่�ด้้วย

บ้านของสิู�งมี่ช่วติที่างที่ะเลในจ่นกวา่รอ้ยละ 25  
แมี้จะเป็็นเพ่ยงรอ้ยละ 0.03 ของพ่ �นที่่�ที่างที่ะเล
ที่ั �งหมีด้ก็ตามี นักศึกษ์าระด้ับป็รญิ่ญ่าโที่บางรายอาศัย
อยู่ ในพ่ �นที่่�วจิัย ในขณะที่่�นักศึกษ์าในรุน่ปัจจุบันมีาจาก
หลายป็ระเที่ศ นอกจากน่� Williams ยังได้้เล่าเสูรมิี
ด้้วยวา่ “ ในช่วงฤดู้รอ้นที่่�พักของเราเต็มีไป็ด้้วย 
ผู้มีาเย่อนจากต่างแด้นมีากมีาย” โด้ยหลังจากการ
ที่ำางานที่่� Swims มีายาวนานกวา่ 30 ป่็ Williams 
ได้้มีุ่งมีั�นที่่�จะพัฒนาสูถาบันน่� ให้เป็็นศูนย์กลางของ
เอเช่ยด้้วยการที่ำางานรว่มีกับห้องป็ฏิิบัติการและสูถาน่
ต่างๆ ที่ั�วภูมีิภาค์น่�

ธุรกิจและบรกิารวชิาชีพ



5 เทค้โนโลยีแห่งค้วามจริง
นักวทิี่ยาศาสูตรอ์าจมีักหลบเล่�ยงจากการเป็็นจุด้สูนใจของผู้ค์น แต่ภาค์การค์้าอันแข็งแกรง่ของ
ฮ่่องกงกำาลังรว่มีมี่อกับนักวทิี่ยาศาสูตร์ ในห้องป็ฏิิบัติการเพ่�อนำาเอาสิู�งป็ระด้ิษ์ฐ์อันเป็็นป็ระโยชน์
ของพวกเขาออกสูู่สูายตาของโลก โด้ยเราได้้เรย่นรูเ้ก่�ยวกับโค์รงการต่างๆของพวกเขาท่ี่�จะก่อให้เกิด้
ผลการเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างมีาก

ฮ่่องกงของผม
Rice

ถ้าลูกค์้าพูด้ถึงบรกิารของโรงแรมี L’hotel Island 
South วา่เหมี่อนเป็็นหุ่นยนต์ นั�นถ่อเป็็นค์ำาชมี  
เจ้า Rice ที่่� ได้้ช่�อมีาจากลักษ์ณะที่่�ค์ล้ายค์ลึงกับ 

หมีอ้หุงข้าวน่� ได้ม้ีาที่ำางานรว่มีกบัพนักงานเม่ี�อตน้ป่็  
โด้ยเจ้าหุ่นยนต์ที่่�สููงเที่่าเอวตัวน่�ก็ชนะใจแขกที่่�มีา
เย่อนได้้ด้้วยการเสิูรฟ์กาแฟค์าปู็ชิโนและค์รวัซัองต์
อุ่นๆ ที่่�จัด้เก็บไวภ้ายในฝ้าปิ็ด้ด้้านบนอย่างป็ลอด้ภัย 
วนัที่ำางานของหุ่นยนต์เหล่าน่�เริ�มีต้นด้้วยการให้
บรกิารอาหารในห้องพักก่อนรุง่สูาง ซึั�งงานที่่� Rice 
โป็รด้ป็รานเป็็นพิเศษ์ค์่อการแล่นฉิีวไป็ตามีที่างเด้ิน
เง่ยบๆ และขึ �นลงลิฟต์ที่่�วา่งเป็ล่า เพราะค์งไมี่สูามีารถ
ที่ำาได้้สูะด้วกเที่่าน่� ในยามีที่่� โรงแรมีเริ�มีค์ึกค์ัก  
วสัูดุ้ด้้านนอกที่่� ไวต่อสิู�งเรา้และการมีองเห็นแบบ  
360 องศานั�นมี่ป็ระโยชน์เมี่�อต้องเค์ล่�อนที่่�แบบ 

ซิักแซักรอบๆ แขก กระเป็� าเด้ินที่าง และบรรด้าเด็้กๆ 
ที่่�อาจจะค์วบค์ุมีไมี่ ได้้ ในบางค์รั �ง หลังจากได้้นอนพัก
ชารจ์ไฟเป็็นเวลา 2 ชั�วโมีงแล้ว ก็ถึงเวลาเสิูรฟ์อาหาร
วา่งและที่ักที่ายแขกที่่�เพิ�งมีาถึง รวมีถึงโพสูที่่าแป็ลกๆ 
เสู่ยหน่อย เจ้า Rice นั�นเป็็นขวญั่ใจของแขกที่่�มีา 
เข้าพักจนโรงแรมีต้องจัด้บรรยากาศพักผ่อนในช่วง
หน้ารอ้นให้เป็็นธุ่มีหุ่นยนต์เลยที่่เด้่ยว 

ค์ำาตอบค์่อม่ี ซึั�งนั�นค์่อการพัฒนาวสัูดุ้ธุรรมีชาติ
ที่่�ที่ำาจากเซัลลูโลสูในห้องป็ฏิิบัติการ ณ อุที่ยาน
วทิี่ยาศาสูตรฮ่์่องกง โด้ยวสัูดุ้ที่่�เรย่กวา่ “Green 
Composite Material” (หรอ่ GCM) ของ 
Ecoinno นั�นเป็็นวสัูดุ้ธุรรมีชาติที่่�ที่ำาจากเสู้นใยของ
พ่ช โด้ยสูามีารถที่นต่ออุณหภูมีิได้้มีากกวา่พลาสูติก
และยังสูามีารถย่อยสูลายได้้ 100% ในระยะเวลา 
ไม่ีถึง 75 วนั ภาชนะบรรจุอาหารและแค์ป็ซูัลกาแฟ 
ที่่�ที่ำาจาก GCM น่�ยังผลิตในโรงงานที่่�ตั �งอยู่ ในเมี่อง 
ไที่่ โป็ของฮ่่องกงด้้วย โด้ย Ecoinno เป็็นหนึ�ง
ในผู้ชนะ 5 รายจากการแข่งขันป็ระจำาป่็อย่าง 
Jumpstarter ของอาล่บาบาในป่็ 2020 และ
บรษัิ์ที่ยังได้้รบัเงินทีุ่นสูนับสูนุนจาก Alibaba 
Entrepreneurs Fund อ่กด้้วย ซึั�งขณะน่� 
Chen (ในภาพ) และที่่มีของเขากำาลังที่ำางาน 
รว่มีกับซััพพลายเออรก์าแฟรายใหญ่่ที่่�สุูด้ของอิตาล ่ 
รวมีที่ั �งยังรว่มีงานกับสูายการบินชั�นนำาของฮ่่องกง 
ในการจัด้หาภาชนะบรรจุอาหารที่่�สูามีารถย่อยสูลายได้้
เพ่�อเสิูรฟ์บนเที่่�ยวบินต่างๆ Chen กล่าววา่  
“ ไม่ีมี่อะไรที่่�วทิี่ยาศาสูตรท์ี่ำาไมี่ ได้้” “ค์ุณแค์่ต้องค์ิด้
นอกกรอบเที่่านั�นเองค์รบั”

รายชืี�อองค์้กรที�น่าจับตัามอง
SinoMab Bioscience

เที่ค์โนโลย่ช่วภาพกำาลังกลายเป็็นธุุรกิจขนาด้ใหญ่่
ในฮ่่องกง โด้ยในป่็ 2019 บรษัิ์ที่ SinoMab 
Bioscience ได้้เป็็นบรษัิ์ที่เที่ค์โนโลย่ช่วภาพใน
ฮ่่องกงรายแรกที่่� ได้้เข้าจด้ที่ะเบ่ยนในตลาด้หลักที่รพัย์
ฮ่่องกง บรษัิ์ที่น่� ได้้รบัป็ระโยชน์จากการเป็ล่�ยนแป็ลง
กฎระเบ่ยบเมี่�อป่็ก่อนที่่�อนุญ่าตให้บรษัิ์ที่สูามีารถ
เป็ล่�ยนสูถานะเป็็นบรษัิ์ที่มีหาชนก่อนที่่�จะสูรา้งรายได้้
ใด้ๆ รวมีที่ั �งใช้การอัด้ฉ่ีด้เงินทีุ่นใหมี่เพ่�อสูนับสูนุน 
การศึกษ์าวจิัยและการพัฒนาเพิ�มีเติมีได้้ โด้ย  
Dr. Shawn Leung (ในภาพทางขวาสุดื่)  
ผู้ก่อตั �ง SinoMab ในป่็ 2001 ได้้กล่าววา่ “น่�ค์่อ
ชิ �นสู่วนที่่�หายไป็ของป็รศินาน่�ค์รบั” ปัจจุบัน Leung 
เป็็นหนึ�งในค์ณะที่่�ป็รกึษ์าด้้านเที่ค์โนโลย่ช่วภาพของ
ตลาด้หลักที่รพัย์ โด้ยช่วยตรวจสูอบการย่�นขอจด้
ที่ะเบ่ยนบรษัิ์ที่มีหาชนจำากัด้ภายใต้กฎเกณฑ์์การเข้า
จด้ที่ะเบ่ยนในตลาด้หลักที่รพัย์แบบใหม่ี นอกจาก
น่� Leung จากห้องป็ฏิิบัติการของตัวเองในอุที่ยาน
วทิี่ยาศาสูตรฮ่์่องกงยังได้้กล่าวเสูรมิีอ่กวา่ “ต่อไป็ฮ่่องกง
จะกลายมีาเป็็นแหล่งขับเค์ล่�อนด้้านเที่ค์โนโลย่ช่วภาพ
ในเอเช่ย” บรรด้านักวทิี่ยาศาสูตรท์ี่่� SinoMab  
ต่างกำาลังค์้นค์วา้วธิุ่การรกัษ์าโรค์มีะเร็งและโรค์อ่�นๆ 

การจัดิสู่งโดิยใช้ีหุ่นยนต์ั
Victor Lee ผู้ก่อตั �ง Rice Robotics 
ต้องการสูรา้งกองที่ัพหุ่นยนต์อัตโนมีัติขึ �น
เพ่�อใช้ป็ฏิิบัติงานในอุตสูาหกรรมีบรกิารต่างๆ 
ตั �งแต่ภายในโรงแรมีไป็จนถึงโรงพยาบาล

สูถึาบันกำาลังจัดิทำาโค้รงการริเริ�มใดิบ้างที�เกี�ยวข้องกับ
เมืองอัจฉีริยะ
เราได้้สูรา้ง Joint Railway Innovation 
Laboratory รว่มีกับ MTR เน่�องจากไมี่มี่ระบบขนสู่ง
สูาธุารณะใด้ท่ี่� ใหญ่่กวา่น่� ท่ี่�น่�จึงเหมีาะให้เรานำาเอาเที่ค์โนโลย่
ของเรามีาป็ระยุกต์ ใช้เพ่�อที่ำาให้ MTR นั�นเร็วขึ �น ป็ลอด้ภัย
ขึ �น และมี่ป็ระสิูที่ธุิภาพมีากยิ�งขึ �น นอกจากน่� ยังมี่อ่กหนึ�ง
โค์รงการท่ี่�เก่�ยวข้องกับการพัฒนาโค์รงข่าย 5G ที่่�ช่วย 
เช่�อมีต่อเซ็ันเซัอร ์กล้อง และอุป็กรณ์ตรวจจับทุี่กชิ �น 
เข้าด้้วยกัน 

เมื�อไรที�ชีาวฮ่่องกงทั�วไปจะได้ิเห็นโค้รงการของสูถึาบัน 
สัูกโค์รงการหนึ�งบ้างชาวฮ่่องกงจะได้้เห็นงานของเราผ่าน
พอรท์ี่ัลระบบธุนาค์ารบนมี่อถ่อของธุนาค์าร Industrial 
and Commercial Bank of China โด้ยเฉีพาะ 
อย่างยิ�งในแชที่บอที่ของระบบ จรงิอยู่ที่่�แชที่บอที่อาจพบเห็น
ได้้ที่ั�วไป็ แต่แชที่บอที่ของเราออกแบบมีาเพ่�อรองรบัการป็น
ภาษ์า

ทำาไมจึงรองรับการปนภัาษา
ค์นในฮ่่องกงมี่การใช้หลายภาษ์าป็ะป็นกันอยู่ ซึั�งหากค์ุณลอง
ไป็เด้ินตามีท้ี่องถนน ค์ุณจะเห็นวา่จรงิๆ แล้วค์นที่่�พูด้ภาษ์า
จ่นกวางตุ้งมีักจะพูด้ภาษ์าอังกฤษ์ป็นอยู่ด้้วยจรงิไหมี น่�จึง
เป็็นเหตุผลท่ี่�ที่ำาให้แชที่บอที่และเค์ร่�องมี่อรูจ้ำาเสู่ยงบางอย่าง
ไรป้็ระโยชน์ ไป็เลยค์รบั

ถึาม-ตัอบ
Hugh Chow
ซี็อี โอของ Astri

สูถาบัน Hong Kong Applied Science and 
Technology Research Institute (Astri)  
ได้้เฉีลิมีฉีลองการก่อตั �งสูถาบันค์รบรอบ 20 ป่็ ในป่็ 2020 
โด้ยรฐับาลได้้จัด้ตั �งสูถาบันแห่งน่�ขึ �นเพ่�อเป็ล่�ยนฮ่่องกงให้
กลายเป็็นเมี่องอัจฉีรยิะพรอ้มีทัี่ �งช่วยให้บรษัิ์ที่ต่างๆ  
ได้้เป็รย่บในเร่�องของเที่ค์โนโลย่ เช่น ปัญ่ญ่าป็ระด้ิษ์ฐ์และ
ค์วามีป็ลอด้ภัยที่างไซัเบอร ์ปัจจุบัน Hugh Chow ซึั�งเป็็น
วศิวกรโด้ยวชิาช่พค์่อผู้ท่ี่�ด้ำารงตำาแหน่งซ่ัอ่ โอของสูถาบัน 
นับตั �งแต่ป่็ 2018 

ศูนย์กลางนวัตักรรม
อุที่ยานวทิี่ยาศาสูตรฮ่์่องกงได้้เปิ็ด้ Robotics 
Catalysing Centre ขึ �นในป่็ 2020  
เพ่�อสู่งเสูรมิีอุตสูาหกรรมีน่� โด้ยหลังจากที่่�  
Rice Robotics ได้้ย้ายเข้าไป็อยู่ ในศูนย์น่�แล้ว  
เจ้าหุ่นยนต์ Rice จะรบับที่บาที่เป็็นฝ่้ายต้อนรบั
ป็ระจำาบ้านต่อไป็

บรรจุภััณฑ์์อัจฉีริยะ
Ecoinno

George Chen เช่�อวา่การเพลิด้เพลินกับกาแฟ
รสูชาติด้่ ในแก้วหรอ่การซัด้ราเมีนจากชามีไม่ีค์วร 
ก่อให้เกิด้ผลเสู่ยต่อโลกของเรา Chen กล่าววา่  
“ค์นสู่วนใหญ่่ไมี่รูว้า่ขยะของตัวเองไป็ไหน ไม่ีมี่ ใค์ร
รู ้และไมี่มี่ ใค์รสูนใจด้้วย” Chen เป็็นผู้รว่มีก่อตั �ง 
Ecoinno บรษัิ์ที่ที่่�มี่ฐานอยู่ ในฮ่่องกงและผลิตบรรจุ
ภัณฑ์์สูำาหรบัอาหารที่่�ย่อยสูลายได้้ โด้ยมีุ่งหวงัที่่�จะลด้
ค์วามีต้องการในการใช้พลาสูติกแบบใช้ค์รั �งเด้่ยวที่ิ �ง 
“ผมีมีองเห็นปัญ่หาใหญ่่ที่่�ผู้ค์นยอมีรบัและถามีตัวเอง
วา่ มี่ที่างอ่�นที่่�ด้่กวา่น่� ไหมี” 

โด้ยผลิตภัณฑ์์เรอ่ธุงของที่่�น่�ค์่อการรกัษ์าโรค์ข้ออักเสูบ 
รมูีาตอยด้์ ซึั�งขณะน่�ตัวยา SM03 กำาลังอยู่ระหวา่ง
การที่ด้ลองที่างค์ลินิกขั �นที่่� 3 ซึั�งหากได้้รบัการพิสููจน์
ป็ระสิูที่ธุิภาพแล้ววา่ได้้ผล วธิุ่การรกัษ์าน่�จะกลายเป็็น
วธิุ่แรกของโลก Leung ได้้กล่าวเพิ�มีเติมีอ่กด้้วย
วา่ “เราค์่อบรษัิ์ที่เด้่ยวเที่่านั�นที่่�ที่ำาในสิู�งน่�” โด้ยเขา
ต้องการพัฒนาบรษัิ์ที่ให้เติบโตและก้าวขึ �นเป็็นผู้นำ า
ระด้ับโลกด้้านนวตักรรมีการรกัษ์าโรค์ที่่�เก่�ยวข้องกับ
ระบบภูมีิค์ุ้มีกัน

วทิยาศาสตรแ์ละเทค้โนโลยี



6 รูปลักษณ์ที�ดีิ
ลูกค์้าที่ั�วโลกต่างต้องการใช้บรกิารการออกแบบของบรษัิ์ที่ต่างๆ ในฮ่่องกง ซึั�งสูอด้ค์ล้องกับ
ภาพลักษ์ณ์ระด้ับโลกของเมี่องแห่งน่� โด้ยเราจะไป็ที่ำาค์วามีรูจ้ักผู้ก่อตั �งที่่�เป่็� ยมีไป็ด้้วยค์วามีค์ิด้
สูรา้งสูรรค์์ที่ั �ง 3 รายของเมี่องน่� ซึั�งเป็็นชาวแค์ลิฟอรเ์น่ย ชาวเช็ก และชาวฮ่่องกงโด้ยกำาเนิด้ 
ที่่�เค์ยที่ำางานในนิวยอรก์มีาก่อน

ใสู่ ใจในค้วามสูะอาดิ
M Moser Associates

M Moser Associates เป็็นบรษัิ์ที่ออกแบบ
สูำานักงานที่่� ใหญ่่ที่่�สุูด้เป็็นอันด้ับต้นๆ ของโลก 
โด้ยมี่พนักงานมีากกวา่ 1,000 ค์นที่่�ป็ฏิิบัติงาน
อยู่ที่ั�วที่ั �ง 21 เมี่อง โด้ย Moira Moser  
(ในภาพ) เป็็นชาวแค์ลิฟอรเ์น่ยที่่�มีาก่อตั �งบรษัิ์ที่
ของตัวเองในฮ่่องกงเม่ี�อป่็ 1981 ซึั�งย้อนกลับ 
ไป็ในช่วงเวลาที่่�ค์อกที่ำางานกำาลังเป็็นที่่�นิยมี  
ในทีุ่กวนัน่� นวตักรรมีใหม่ีๆ เก่�ยวกับค์วามีเป็็น
อยู่ที่่�ด้่ภายในสูำานักงานไม่ี ใช่สิู�งที่่�จะมีองเห็นได้ ้
Moser กล่าววา่ “น่� เป็็นหนึ�งในสูำานักงาน 

ที่่�สูะอาด้ที่่�สุูด้ในฮ่่องกงที่่เด้่ยวค์่ะ” พรอ้มีที่ั �งยัง
พูด้ถึงระบบการกรองอากาศและการฟอกอากาศ
ค์ุณภาพสููงภายในสูำานักงานของเธุอ ซึั�งในฐานะ 
ที่่�เธุอเป็็นสูถาป็นิกโด้ยวชิาช่พ เธุอรูสึู้กภูมีิ ใจ 
ในตัวเองที่่� ได้้นำ าเอาแนวที่างแบบบูรณาการมีาใช้
อันเป็็นจุด้ที่่�นักออกแบบตกแต่งภายในและ 
นักวางกลยุที่ธุ์ต้องที่ำางานรว่มีกับวศิวกรและ 
ช่างเที่ค์นิค์ โด้ยเร่�องค์ุณภาพอากาศได้้กลายเป็็น
ป็ระเด็้นสูำาค์ัญ่สูำาหรบัลูกค์้าที่่�กำาลังลงทุี่นสูรา้ง
สูภาพแวด้ล้อมีที่่�ป็ลอด้ภัย Moser เช่�อในพ่�นที่่�
ที่ำางานแห่งอนาค์ต ซึั�งแน่นอนวา่จะไม่ี ใช่การนำา
ค์อกที่ำางานกลับมีาใช้อ่กค์รั �ง โด้ย Moser ได้้
กล่าวเสูรมิีวา่ “สิู�งที่่� ไมี่ ได้้หายไป็จากพ่ �นที่่�ที่ำางาน
ค์่อป็ฏิิสัูมีพันธุ์ของค์นที่่�ต้องการค์ิด้หาไอเด้่ยหรอ่
นวตักรรมีต่างๆ”

ตัระการตัาด้ิวยหลอดิไฟ้
Lasvit

Leon Jakimic ค์่อผู้เช่�ยวชาญ่ด้้านการออกแบบ
แสูงและเป็็นผู้ก่อตั �ง Lasvit ชาวเช็กที่่�เด้ินที่างมีายัง
ฮ่่องกงในป่็ 1999 เพ่�อเรย่นหนังสู่อ โด้ยเขาได้้อาศัย
อยู่ ในฮ่่องกงต่อหลังสูำาเร็จการศึกษ์าเพ่�อเริ�มีที่ำาธุุรกิจ
ของตัวเอง ซึั�งเป็็นการผสูมีผสูานระหวา่งเที่ค์โนโลย่
สูมีัยใหม่ีและการออกแบบรว่มีสูมัียเข้าด้้วยกันโด้ยอาศัย
รากฐานจากค์รอบค์รวัของเขาที่่�สู่บที่อด้การที่ำาแก้วกัน
มีาถึง 5 รุน่ โด้ย Jakimic ได้้กล่าววา่ “ถ่อเป็็น 
การตัด้สิูนใจที่่�ถูกต้องสูำาหรบัผมีที่่�จะอยู่ ในฮ่่องกงต่อ
และใช้ป็ระโยชน์จากสิู�งที่่�ผมีได้้รำ�าเรย่นมีาค์รบั”  
ผลงานการติด้ตั �งไฟตามีค์วามีต้องการของลูกค์้าและ
ศิลป็ะจากแก้วของบรษัิ์ที่สูามีารถพบเห็นได้้ตามี
ย่านที่่�สูวา่งไสูวที่่�สุูด้ในฮ่่องกง ไมี่วา่จะเป็็นโรงแรมี 
Peninsula ไป็จนถึงห้างสูรรพสิูนค์้า K11 Musea 
เป็็นต้น

ฮ่่องกงของผม
Nelson Chow ผู้ก่อตัง้  
NC Design & Architecture

บรเิวณอ่าว สู่วนเวา้ตามีแนวชายฝั� งที่ะเล และเกาะ
ต่างๆ ของไซักุงค์่อพ่ �นที่่�สูำาหรบัก่ฬาที่างนำ �าชนิด้ต่างๆ 
ค์นที่่�เพิ�งหัด้เล่นค์รั �งแรกมีักรว่งตกจากบอรด์้พาย ใน
ขณะที่่�ค์นมี่ป็ระสูบการณ์มีากขึ �นมีาหน่อยก็จะแล่นได้้
หวอ่หวารวด้เร็วไป็พรอ้มีกับวนิด้์ฟอยล์ซึั�งเป็็นอุป็กรณ์
ที่่�ผสูมีผสูานเซิัรฟ์บอรด์้กับวนิด้์เซิัรฟ์เข้าด้้วยกัน  
นักออกแบบอย่าง Nelson Chow (ในภาพ)  
ได้้มีาพายเรอ่ค์ายัค์ในไซักุงเมี่�อ 2 ป่็ก่อน Chow 
กล่าววา่“ผมีชอบเรย่นรูอ้ะไรใหมี่ๆ ค์รบั” โด้ยตัวเขาเอง
ก็มีักจะมีาพายเรอ่ในช่วงสุูด้สัูป็ด้าห์ตลอด้ที่ั �งป่็  
พรอ้มีที่ั �งกล่าวเพิ�มีเติมีด้้วยวา่ “ยังมี่อะไรต่างๆ มีากมีาย
ที่่�รอให้ผมีไป็ค์้นพบและผมีจะเริ�มีต้นเมี่�อใด้ก็ ได้้ตามี
ที่่�ต้องการ” โด้ย Salt Island ค์่อจุด้หมีายป็ลายที่าง
สุูด้โป็รด้ของเขาซึั�งใช้เวลาพายไป็กลับราว 3 ชั�วโมีง
ได้้ ที่ั �งน่� Chow ในวยั 43 ป่็ ได้้ยกสูตูด้ิ โอของเขา
ไป็ที่่�นั�นเพ่�อที่ำากิจกรรมีสูรา้งค์วามีสัูมีพันธุ์ ในที่่มีของ
บรษัิ์ที่ค์รั �งล่าสุูด้ ซึั�งเขาได้ก้อ่ตั �ง NC Design & 
Architecture ขึ �นในป่็ 2011 หลงัจากที่่�เค์ยที่ำางาน
ในนิวยอรก์ โด้ยสูตดู้ิโอของเขาได้อ้อกแบบสูถานที่่� 
แฮ่งเอาที่์อันเป็็นเอกลักษ์ณ์ในใจกลางเมี่องฮ่่องกง 
ไวห้ลายแห่ง ไมี่วา่จะเป็็นบารแ์ละรา้นอาหาร
อย่าง Foxglove ไป็จนถึงรา้นกาแฟอย่าง 
Fuel Espresso โด้ย NC Design & 
Architecture จะถึงกำาหนด้การก่อตั �งบรษัิ์ที่
ค์รบรอบ 10 ป่็ ในป่็ 2021 น่� ซึั�งจะมี่การเปิ็ด้ตัวอ่ก
มีากมีายที่่�ต้องเฉีลิมีฉีลอง เช่น โค์รงการใหมี่ ในธุุรกิจ
การบรกิารในจ่นแผ่นด้ินใหญ่่และมีาเก๊า รวมีที่ั �งไนที่์
ค์ลับธุ่มีละค์รสัูตว์ ในบ้านเกิด้ของเขาเองด้้วย

การสูร้างสูำานักงาน
Moira Moser มีักต้องเด้ินที่างไป็มีาระหวา่งสูำานักงาน 
ในต่างป็ระเที่ศหลายที่่� แต่เมี่�อไมี่นานมีาน่�เธุอได้้ค์วบค์ุมีดู้แล
การป็ฏิิบัติงานจากย่านหวา่นไจ� ในฮ่่องกงอันเป็็นที่่�อยู่แห่งที่่� 
5 ของบรษัิ์ที่ในเมี่องแห่งน่�และยังเป็็นห้องป็ฏิิบัติการเพ่�อใช้
ที่ด้สูอบแนวค์ิด้ต่างๆ ก่อนนำาเสูนอลูกค์้าอ่กด้้วย 

การออกแบบ



7 ปรับสูไตัล์ ให้ตัรงใจ
ฮ่่องกงเป็็นเมี่องที่่�เต็มีไป็ด้้วยทีุ่กองค์์ป็ระกอบที่่�ช่วยให้ธุุรกิจแฟชั�นป็ระสูบค์วามีสูำาเร็จได้ ้ 
ตั �งแต่ป็ระวตัิค์วามีเป็็นมีาเก่�ยวกับการตัด้สููที่อันเฟ่� องฟูและเป่็� ยมีไป็ด้้วยค์วามีชำานาญ่ไป็จนถึง
ระบบสูนับสูนุนอันยอด้เย่�ยมีสูำาหรบัเหล่านักออกแบบรุน่ใหม่ี ซึั�งแน่นอนวา่ผู้ค์นที่่�มี่รสูนิยมี 
ในการแต่งตัวด้่ก็ค์่อหัวใจสูำาค์ัญ่ด้้วยเช่นกัน

แบรนด์ิที� ไม่ค้วรพลาดิ
Ffixxed Studios

Fiona Lau และ Kain Picken ค์่อนักออกแบบ
แฟชั�นที่่�ช่วยกันก่อตั �ง Ffixxed Studios ในฮ่่องกง
เมี่�อป่็ 2010 หลังย้ายจากเบอรล์ินมีาฮ่่องกงได้ ้
ไมี่นาน โด้ย Picken กล่าววา่ “การเป็ล่�ยนแป็ลง 
ที่างวฒันธุรรมีค์่อบ่อเกิด้ของแรงบันด้าลใจที่่�ที่่วมีที่้น”  
อ่กที่ั �งยังกล่าวต่อวา่ “ค์าแรค์เตอรข์องค์วามีเป็็นฮ่่องกง
ที่่�ชัด้เจนมีากค์่อสิู�งที่่�กำาหนด้โที่นของแบรนด้์เรา  
ไมี่วา่จะเป็็นค์วามีอัด้แน่น การบรรจบกันของสิู�งเก่า
และใหม่ี และลักษ์ณะที่่�เฉีพาะตัว” ที่ั �งน่� ในป่็ 2012 
นั�น Lau ได้้รบัรางวลันักออกแบบรุน่ใหมี่ยอด้เย่�ยมี
ของฮ่่องกง โด้ยที่ั �งสูองค์นยังได้้ผ่านโป็รแกรมี 
ฝึ้นฝ้นที่ักษ์ะที่่�จัด้ขึ �นโด้ย Hong Kong Design 
Centre ด้้วย Picken เล่าวา่ “มี่ โอกาสูและ 
ค์วามีช่วยเหล่อสูำาหรบัธุุรกิจเล็กๆ อยู่มีากมีายค์รบั” 
 ซึั�งเงินสูนับสูนุนที่่� ได้้รบัจากรฐับาลก็ช่วยให ้
Ffixxed Studios สูามีารถเด้ินที่างไป็จัด้โชว ์
ในงาน Paris Fashion Week ได้้ถึง 6 ป่็ติด้ต่อ
กันแล้ว ที่ั �งน่� Picken ได้้เล่าให้เราฟังจากเซ่ั�ยงไฮ้่วา่ 
“ ไมี่วา่พวกเราจะอยู่ที่่� ไหน เรายังค์งรูสึู้กผูกพันกับ 
ฮ่่องกงมีากๆ ค์รบั” โด้ยเมี่�อไมี่นานมีาน่�ที่ั �งค์ู่ยังได้ ้
ไป็จัด้แสูด้งผลงานสูำาหรบัค์อลเลค์ชั�นเสู่�อผ้าบุรษุ์และ
สูตรป่็ระจำาฤดู้ใบไมี้ผลิ/ฤดู้รอ้นป่็ 2021 ด้้วย

สูวยด้ิวยสูไตัล์วินเทจ
Vestiaire Collective

Vestiaire Collective ค์่อผู้นำ าเที่รนด้์ที่่� ไมี่น่า
เป็็นไป็ได้้ ในโลกของแฟชั�น ซึั�งบุกเบิกการขายเสู่�อผ้า
หรมูี่อสูองบนโลกออนไลน์ ซึั�ง Fanny Moizant 
ป็ระธุานบรษัิ์ที่ได้้ย้ายมีายังฮ่่องกงในป่็ 2017  
เพ่�อขยายธุุรกิจของบรษัิ์ที่ที่่�เธุอได้้รว่มีก่อตั �งในป็ารสู่
เมี่�อป่็ 2009 มีาสูู่ภูมีิภาค์เอเช่ย โด้ย Moizant  
(ในภาพ) ได้้เล่าให้เราฟังขณะอยู่ ในสูำานักงานและ
ค์ลังสิูนค์้าของเธุอที่่�ตั �งอยู่ ในย่านหวอ่งจุ๊กฮั่ �งวา่ “ฮ่่องกง
ค์่อศูนย์กลางแห่งค์วามีหรหูราของเอเช่ย ด้้วยเหตุน่� 
การเข้าไป็อยู่ ในระบบนิเวศนั�นจึงเป็็นสิู�งที่่�เราสูนใจค์่ะ” 
Vestiaire Collective ได้้เปิ็ด้ตัวในออสูเตรเล่ย
และยังวางแผนที่่�จะบุกตลาด้เกาหล่ ใต้และญ่่�ปุ่็นด้้วย 
ซึั�ง Moizant กล่าววา่ “เราต้องการเป็ล่�ยนแป็ลงโลก
แห่งสิูนค์้ามี่อสูองด้้วยการนำาค์วามีน่าเช่�อถ่อและ 
แรงบันด้าลใจมีาใช้” อ่กที่ั �งยังเสูรมิีด้้วยวา่ “ ในที่ันใด้
นั�นเอง เราก็ ได้้สูรา้งสิู�งที่่�ยอด้เย่�ยมีขึ �นมีา ซึั�งค์่อสัูงค์มี
ที่่�ผู้ค์นต้องการเข้ามีาเป็็นสู่วนหนึ�งด้้วย”

ฮ่่องกงของผม
Christopher Owen ผู้รว่มก่อตัง้ 
Thirty30 Creative

ในป่็ 2015 Christopher Owen (ในภาพ
ทางขวา) ได้้ก่อตั �งสูตูด้ิ โอออกแบบช่�อ Thirty30 
Creative รว่มีกับภรรยา โด้ยได้้สูรา้งอัตลักษ์ณ์ของ
แบรนด้์และเด้ินหน้าสูรา้งแค์มีเป็ญ่การตลาด้สูำาหรบั
ธุุรกิจที่ั�วเอเช่ย ชายชาวอังกฤษ์ผู้น่�ยังได้้ลงทุี่นสูรา้ง
สูไตล์ของตัวเองโด้ยได้้รบัค์วามีช่วยเหล่อจากเพ่�อน 
ของเขา Justin Chang แห่ง Ascot Chang 
ซึั�งเป็็นรา้นตัด้เสู่�อป็ณิธุานแน่วแน่ในฮ่่องกงที่่�ก่อตั �ง
ขึ �นในช่วงที่ศวรรษ์ 1950 และมี่สูาขาในสูหรฐัอเมีรกิา
และจ่นแผ่นด้ินใหญ่่ ในช่วงหน้ารอ้นของฮ่่องกง 
กางเกงขายาวที่่�ที่ำาจากผ้าลินินค์่อสิู�งที่่� Owen ต้องมี่
ติด้ตู้เสู่ �อผ้า โด้ย Owen นั�นยังเป็็นนักค์รกิเก็ตฝ่้มี่อ
ฉีกาจที่่�รบัตำาแหน่งกัป็ตันของหนึ�งใน 12 ที่่มีของ
ฮ่่องกงอ่กด้้วย เขาเล่าวา่ “การสูวมีใสู่สููที่ที่่�ค์ุณมีั�นใจ 
ได้้วา่จะพอด้่กับตัวค์ุณจะมีอบค์วามีมีั�นใจในรปู็แบบ 
หนึ�งให้ค์ุณได้้” นอกจากเวลาที่่� Owen ต้องสูวมีใสู่ 
ชุด้ที่ำางานหรอ่ชุด้เล่นค์รกิเก็ตแล้ว เขาและค์รอบค์รวั 
มีักจะไป็ซ่ั�อต้นไมี้จากตลาด้ด้อกไม้ี ในย่านป็รนิซ์ั  
เอ็ด้เวริด์้ หรอ่ตามีตรอกซัอกซัอยและรา้นค์้าต่างๆ  
ในแถบซััมีซัุยโป็

สูินค้้าหรูมือสูอง
Vestiaire Collective จำาหน่ายเสู่�อผ้า
มี่อสูองจากแบรนด้์ด้่ ไซัเนอรชั์ �นนำา โด้ยช่วย
ให้ลูกค์้าได้้ป็ระหยัด้เงินและยังช่วยต่ออายุ 
ไมี่ ใหเ้สู่ �อผา้เหลา่นั�นตอ้งถกูที่ิ �งไป็กอ่นอก่ด้ว้ย

ก้าวย่างอย่างมั�นใจ
นี�ค้่อสินค้้าที�ค้ัดื่สรรมาจากรา้นขายปลีกทัง้ 3 แห่งที�ค้วรค้่าแก่
การแวะไปเยี�ยมชม

1.  เสูื �อผ้าสูตัรี: B/major
Grace Lai นักออกแบบที่่� ได้้ก่อตั �งรา้น B/major  
รว่มีกับ Leo Chan สูามี่ของเธุอในป่็ 2019 เล่าวา่ 
“เมี่�อพูด้ถึงการออกแบบรองเที่้าแล้ว ค์นสู่วนใหญ่่ 
มีักไมี่ค์่อยนึกถึงฮ่่องกงเที่่าไรค์่ะ” โด้ยเธุอยังเสูรมิีอ่กวา่  
“เราต้องการท้ี่าที่ายค์วามีค์ิด้น่�และผลิตรองเที่้าที่่�สูวย 
ค์ุณภาพเย่�ยมี ในราค์าท่ี่�จับต้องได้้”

 The Mills ย่านซ็วนวา่น
2.  เสูื �อผ้าบุรุษ: Brian Chung ผู้ก่อตัั�งร้าน ONS

และเพิ�งได้้เปิ็ด้รา้นแห่งหนึ�งในกรงุนิวยอรก์กล่าววา่ 
“ฮ่่องกงม่ีแบรนด้์ด้่ๆ มีากมีายเลยค์รบั แต่กลับไมี่สูามีารถ
ที่ำาให้ผู้ค์นสูนใจได้้เลย” เขายังได้้เล่าเพิ�มีเติมีวา่  
“วสัิูยที่ัศน์ของผมีค์่อการบ่มีเพาะค์นมี่ฝ่้มี่อเหล่าน่� 
ให้เฉิีด้ฉีายในระด้ับโลกได้้ค์รบั”

 Landmark Men ย่านเซ็็นทรลั
3.  สูไตัล์ที� ไม่จำากัดิเพศ: Lane Eight

Josh Shorrock เล่าวา่ “ผมีอยากใสู่รองเที่้าสัูก 
วนัละ 4 ค์ู่เลยค์รบั” โด้ยเขากับ James ซึั�งเป็็นน้อง
ชายได้้รว่มีกันออกแบบรองเที่้าที่่�สูามีารถใช้งานได้ ้
หลากหลายโด้ยใช้วสัูดุ้ท่ี่�ยั�งย่นซึั�งสูวมีใสู่บนลู่วิ�งได้้ด้ ่
ไมี่หแพ้การใสู่ ในสูำานักงาน  
St Francis Street ย่านหวา่นไจ๋

 

ตััดิเย็บให้พอดีิ
ประวตัิศาสตรแ์ห่งการตัดื่เย็บสูท

Justin Chang (ในภาพบน) ค์่อช่างตัด้เสู่�อรุน่ที่่� 3 ของ
ตระกูลที่่�รบัหน้าที่่�บรหิารรา้น Ascot Chang ต่อ โด้ยค์ุณ
สูามีารถไป็ลองตัด้สููที่ที่่�รา้นของเขาหรอ่รา้นด้้านล่างน่� ได้้เลย

1. Attire House 
 8 Wyndham Street, Asia Pacific Centre, 
 attire-house.com
2. WW Chan & Sons
 30 Queen’s Road Central,  

Entertainment Building
 wwchan.com
3. The Armoury
 12 Pedder Street, Pedder Building
 thearmoury.com

ค้วามสูามารถึอันเฉิีดิฉีาย
ในป่็ 2015 นั�น Ffixxed Studios ได้้
ชนะการแข่งขัน Creative Call-out 
เป็็นค์รั �งแรก ซึั�งเป็็นการแข่งขันป็ระจำาป่็ 
ท่ี่�จัด้ขึ �นเพ่�อค์้นหาผู้ท่ี่�มี่พรสูวรรค์์และ 

ค์วามีค์ิด้สูรา้งสูรรค์์หน้าใหมี่ จัด้โด้ย Lane 
Crawford รา้นค์้าป็ล่กด้้านแฟชั�นของ
ฮ่่องกงท่ี่�เพิ�งมี่อายุค์รบ 170 ป่็ ไป็ในป่็ 
2020 น่�

แฟชั�นและสิ�งทอ



8 ศูนย์กลางแห่งค้วามคิ้ดิ 
สูร้างสูรรค์้

ฮ่่องกงไมี่ ได้้เป็็นแค์่เมี่องแห่งตึกสููงระฟ้าเที่่านั�น แต่ยังเต็มีไป็ด้้วยแกลเลอรม่ีากมีายรวมีทัี่�งอาค์าร
แบบอินด้ัสูเที่รย่ลที่่�กำาลังถูกเป็ล่�ยนโฉีมีให้กลายเป็็นสูตูด้ิ โออันอบอุ่นของเหล่าศิลปิ็น โด้ยเราได้ ้
แวะไป็เย่�ยมีเย่ยนและพูด้ค์ุยกับภัณฑ์ารกัษ์์ป็ระจำาพิพิธุภัณฑ์์แห่งใหม่ีที่่�จัด้แสูด้งผลงาน 
ด้้านวฒันธุรรมีที่างสูายตาซึั�งค์าด้วา่จะได้้รบัค์วามีสูนใจอย่างล้นหลามีอย่าง M+

ฮ่่องกงของฉัีน
Nadia Ng ผู้อำานวยการของ 
Perrotin

Perrotin ค์่อหอศิลป์็รว่มีสูมีัยสูไตล์ฝ้รั�งเศสูที่่�
ย้ายจากอ่กฟากหนึ�งของที่่าเรอ่วคิ์ตอเรย่มีายัง 
เกาลูนในช่วงกลางป่็ 2020 ซึั�งการเป็ล่�ยนที่่�อยู่
นั�นยังที่ำาให้การเด้ินที่างของ Nadia Ng  
ผู้อำานวยการหอศิลป์็ผู้น่�เป็ล่�ยนไป็ด้้วย โด้ยเธุอ
ต้องเป็ล่�ยนจากการนั�งรถรางที่่�มี่อายุเก่าแก่นับ
ศตวรรษ์มีาเป็็นการนั�งเรอ่ Star Ferry ที่่�
โบราณกวา่และแป็ลกตากวา่ 

Ng (ในภาพ) กล่าววา่ “ฉัีนโชค์ด้่มีากๆ เลย
ค์่ะที่่� ได้้สูนุกไป็กับการเด้ินที่างด้้วยระบบขนสู่ง
สูาธุารณะแบบเก่าที่่�ด้่ที่่�สุูด้แบบหนึ�ง” พรอ้มีกับได้้
เสูรมิีวา่ “เราไม่ีมี่อะไรแบบน่� ในสิูงค์โป็รค์์่ะ” โด้ย
ป็กติแล้วสูาวชาวสิูงค์โป็รค์์นน่�จะนั�งเรอ่เฟอรร์่�
เที่่�ยว 10.00 น. จากที่่าเรอ่หวา่นไจ� ซึั�งเสู้นที่าง
ที่่�ตรงที่่�สุูด้ยังมี่ค์่าโด้ยสูารค์ุ้มีค์่าที่่�สุูด้อ่กด้้วย โด้ย
อยู่ที่่�ราว 0.30 ยูโรต่อเที่่�ยว โด้ยการนั�งเรอ่ข้ามี
ไป็อ่กที่่าหนึ�งใช้เวลาเพ่ยงไม่ีก่�นาที่่เที่่านั�น Ng 
ได้้ย้ายมีายังฮ่่องกงเมี่�อป่็ 2017 เพ่�อที่ำางานใน
ตำาแหน่งน่� ให้กับ Perrotin โด้ยเธุอยังได้้เล่าให้
เราฟังวา่ “ฉัีนอยากให้เที่่�ยวเรอ่เฟอรร์่�นานกวา่น่�
จังเลยค์่ะ”

การเปิดิตััวอย่างยิ�งใหญ่่
M+

ภาพรวมีที่างศิลป็ะของเอเช่ยกำาลังจะเกิด้การ
เป็ล่�ยนแป็ลงอย่างมีากในป่็ 2021 จากการเปิ็ด้ตัวของ 
M+ ซึั�งเป็็นพิพิธุภัณฑ์์ ใหมี่ของฮ่่องกงที่่�จัด้แสูด้ง
วฒันธุรรมีที่างสูายตา โด้ย Doryun Chong ได้้ย้าย
จากพิพิธุภัณฑ์์ศิลป็ะสูมัียใหมี่ ในนิวยอรก์มีายังฮ่่องกง
ในป่็ 2013 ซึั�ง Chong ผู้มี่ภูมีิลำาเนาใน 
กรงุโซัลได้้กล่าววา่ “พันธุกิจสู่วนหนึ�งของเราค์่อการ
เป็็นพิพิธุภัณฑ์์ที่่�มี่มีุมีมีองเป็็นสูากล” พรอ้มีที่ั �งเสูรมิี
ต่อวา่ “พันธุกิจอ่กสู่วนของเราค์่อการหยั�งรากอยู่ ใน
ฮ่่องกงและซึัมีซัับแรงบันด้าลใจเมี่องน่� เพราะน่�ค์่อ
เมี่องระด้ับนานาชาติและมี่ค์วามีเป็็นสูากลอย่าง 
แที่้จรงิค์รบั” 

Chong และที่่มีของเขาจะมี่พ่ �นที่่�ราว 17,000 
ตารางเมีตรในการจัด้แสูด้งค์อลเลค์ชั�นถาวรของ
พิพิธุภัณฑ์์ที่่�จะเพิ�มีจำานวนขึ �นเร่�อยๆ โด้ยมี่ชิ �นงาน
เก่อบ 8,000 ชิ �นค์รอบค์ลุมีที่ั �งที่ัศนศิลป์็  
ภาพเค์ล่�อนไหว งานออกแบบ และสูถาปัตยกรรมีจาก
ที่ศวรรษ์ 1950 จนถึงปัจจุบัน โด้ยค์อลเลค์ชั�นที่่� 
โด้ด้เด้่นที่่�สุูด้ค์่อ M+ Sigg Collection ซึั�ง
เป็็นการบรจิาค์ผลงานแบบสู่วนตัวกวา่ 1,500 ชิ �น 
และหนึ�งในค์อลเลค์ชั�นที่่�สูำาค์ัญ่ที่่�สุูด้ของงานศิลป็ะ 

รว่มีสูมีัยของจ่น 

การเปลี�ยนแปลงอย่างสูร้างสูรรค์้
Hart Haus

Hart Haus เด้มิีเค์ยเป็็นอาค์ารแบบอนิด้สัูเที่รย่ล 
ใน Kennedy Town แต่ ในปัจจุบันอาค์าร
แห่งน่� ได้้กลายมีาเป็็นฐานสูรา้งสูรรค์์ผลงานของ
ศิลปิ็นกวา่ 21 ช่วติ Damian Boylan ศิลปิ็น
แบบสูหศาสูตรท์ี่่�เกิด้ในเมี่องแมีนเชสูเตอรก์ำาลัง
นำาเอาค์วามีรูเ้ก่าสูมีัยเป็็นวศิวกรอากาศยาน 
มีาใช้ ในขณะที่่� Shane Aspegren 
เพ่�อนชาวอเมีรกิันก็กำาลังนั� งแต่งเพลงด้้วย
ค์่ย์บอรด์้อยู่ข้างหลัง Aspegren ค์่อหนึ�งใน 
“Hausian” (ชาว Haus) ที่ั �งสู่�ที่่� ได้้เข้ารว่มี
งานนิที่รรศการเปิ็ด้ตัวที่่� Hart Hall ซึั�งเป็็น
แกลเลอร่ ในเค์รอ่เด้่ยวกันที่่�ตั �งอยู่ ในย่านเซ็ันที่รลั 
ที่ั �งน่� Jeannie Wu ผู้อำานวยการองค์์กรศิลป็ะ
ที่่� ไมี่แสูวงหากำาไรและเป็็นผู้อยู่เบ่ �องหลัง Hart 
Haus ได้้กล่าววา่ “เกณฑ์์หลักๆ ของเราค์่อเร่�อง
ค์วามีหลากหลาย ที่ั �งในแง่ของสู่�อที่างวฒันธุรรมี
และศิลป็ะค์่ะ” นอกจากน่� ยังมี่ Cassie Liu 
ศิลปิ็นด้้านภาพและเสู่ยงชาวจ่นที่่� ได้้เข้ามีามี ่
สู่วนรว่มีกับที่่�น่�หลังสูำาเร็จการศึกษ์าในป่็ 2019 
โด้ยเธุอได้้กล่าววา่ “สิู�งที่่�มีหัศจรรย์ที่่�สุูด้ค์่อผู้ค์น
ที่่�น่�ค์่ะ” 

ทัศนียภัาพที�ทอดิยาว
แผนผังของ M+ นั�นมี่ค์วามีน่าทึี่�ง
อย่างมีาก โด้ยเป็็นผลงานการออกแบบ
ของ Herzog & de Meuron 
บรษัิ์ที่สูถาป็นิกจากสูวติเซัอรแ์ลนด้ ์
ซึั�ง Doryun Chong รองผูอ้ำานวยการ  
ภัณฑ์ารกัษ์์ และหัวหน้าภัณฑ์ารกัษ์์
ของ M+ ได้้อธุิบายไวว้า่แผนผังของ 
M+ นั�น “มี่ลักษ์ณะเป็็นแนวราบ 
โด้ยสิู�นเชิง” โด้ยแกลลอรเ่ก่อบทัี่ �งหมีด้ 
33 ห้องตั �งอยู่ ในชั �นเด้่ยวกัน  
ซึั�งแตกต่างไป็จากรปู็แบบแกลเลอร่
ป็กติทัี่�วไป็

ศิลปะกับกาแฟ้
Shophouse

tong lau หรอ่อาค์ารเต่ �ยๆ ที่่�เรย่งรายติด้กัน
ที่่�ต้องเด้ินขึ �นลงด้้วยบันได้เหล่าน่�ของไที่่หัง ได้้
ซัุกซ่ัอนย่านที่่�พักอาศัยอันเง่ยบสูงบแถวน่� ไวด้้้านหลัง 
Causeway Bay ซึั�งเป็็นจุด้ที่่� ได้้รบัค์วามีนิยมี
สูำาหรบัการมีานั�งจิบกาแฟยามีบ่ายหรอ่เพลิด้เพลินไป็
กับเค์ร่�องด้่�มีแอลกอฮ่อล์ตั �งแต่หัวค์ำ�า Shophouse 
ได้้เพิ�มีลูกเล่นพิเศษ์เข้าไป็ด้้วยการเป็ล่�ยน tong lau 
ให้กลายเป็็นแกลเลอรแ่ละรา้นค์้า สูถานที่่�แห่งน่�เปิ็ด้ให้
บรกิารในเด้่อนพฤษ์ภาค์มีป่็ 2020 จัด้การแสูด้งโชว์
ที่ั �งแบบเด้่�ยวและแบบกลุ่มี งานศิลป็ะแบบ 
สูแตรด้เด้ิล แฟชั�น งานออกแบบ และของสูะสูมี 
ที่่�สัูบเป็ล่�ยนหมีุนเวย่นกันไป็ Alex Chan ผู้ก่อตั �ง 
ที่่�น่� ยังจำาได้้ถึงช่วงเวลาในวยัเด็้กที่่�ถูกจูงไป็เด้ินเล่น 

รอบตลาด้นัด้ก่อนที่่�ตัวเองจะต้องมีนต์สูะกด้จาก 
ของโบราณที่ั �งหลาย โด้ยนิที่รรศการค์รั �งก่อนของเขา
ได้้จัด้แสูด้งเค์ร่�องพิมีพ์ด้่ด้สูมีัยก่อนและเค์ร่�องแบบ 
พนักงานของ Apple ในช่วงที่ศวรรษ์ 1980 ด้้วย 
แต่ ไมี่วา่จะมี่อะไรจัด้แสูด้งก็ตามี การแวะขึ �นไป็ 
Second Lane ที่่�ชั �นบนเพ่�อชมีสูถาปัตยกรรมี 
ก่อนยุค์สูงค์รามีของฮ่่องกงอันหาดู้ได้้ยากนับวา่เป็็น
ค์วามีค์ิด้ที่่�เข้าที่่า โด้ยสูถาปัตยกรรมีเหล่าน่� ได้้รบัการ
บูรณะให้เหมี่อนของเด้ิมีมีากที่่�สุูด้ สู่วนพ่�นหินขัด้ของ
อาค์ารหลังน่�ก็ ให้ค์วามีรูสึู้กราวกับเป็็นงานศิลป็ะ 
อ่กชิ �นหนึ�งด้้วย 

ผลงานที�กำาลังสูรา้งสูรรค์้
Damian Boylan 
ศิลปิ็นชาวองักฤษ์ (ซ้็าย) 
Jeannie Wu  
ผูอ้ำานวยการของ Hart 
(กลาง) และ Shane 
Aspegren ศิลปิ็นชาว
อเมีรกินั (ขวา)

ศิลปะและวฒันธรรม



2010
ชุีมชีนที�แน่นแฟ้้นมากยิ�งขึ �น

เราได้้ที่ำาค์วามีรูจ้ักผู้ค์นที่่�อาศัยอยู่ ในแถบเชิงวานกันไป็แล้ว
ในฉีบับที่่� 37 ซึั�งยังค์งเป็็นย่านที่่�เต็มีไป็ด้้วยสู่สัูนอันเป็็น
อิที่ธุิพลที่่� ได้้รบัจาก Sai Ying Pun และ Kennedy 

Town ที่่�อยู่ ในบรเิวณใกล้เค์่ยง 

2014
สูิ�งที�สูร้างขึ�นจากฝีีมือและวัฒนธุรรม

ตึกสููงระฟ้าทุี่กแห่งล้วนตั �งต้นจากไม้ี ไผ่ยาวหนึ�งต้น 
ที่่�มีัด้เข้าด้้วยกันโด้ยที่่มีที่่�เช่�ยวชาญ่ในการก่อนั� งรา้น  

โด้ยเราได้้นำ าเสูนอเร่�องราวที่่�น่าสูนใจน่�จากอาจารย์และ
ลูกมี่อในฉีบับที่่� 76

2018
ค้วามปลอดิภััยจากฟ้ากฟ้้า

บรรด้าเด็้กๆ ที่่�กำาลังเด้ินที่างไป็โรงเรย่นตามีลำาพังด้้วย 
รถไฟใต้ด้ินเป็็นสัูญ่ญ่าณอย่างหนึ�งที่่�บ่งช่ �ถึงช่�อเสู่ยง 

ด้้านค์วามีป็ลอด้ภัยของฮ่่องกงได้้เป็็นอย่างด้่ โด้ยยังมี่อ่ก
หนึ�งสัูญ่ญ่าณที่่�แสูด้งให้เห็นถึงค์วามีป็ลอด้ภัยของเมี่องน่� 
นั�นค์่อที่่มีเฮ่ลิค์อป็เตอรจ์าก Government Flying 

Service (ดืู่ฉบับที� 113) ที่่�ช่วยลำาเล่ยงนักไต่เขาท่ี่� ได้้รบั
บาด้เจ็บลงจากภูเขา

2016
อยู่ร่วมกันได้ิ ในหลากหลายระดัิบ

ไที่่หัง (ในฉบับที� 93) ค์่อหมีู่บ้านที่่�อยู่ถัด้จากบรรด้าอาค์าร
สูำานักงานของ Causeway Bay โด้ยสูถาปัตยกรรมี

แบบระนาบที่่�เรย่กวา่ tong lau ได้้ด้ึงดู้ด้เหล่าค์รเ่อที่่ฟ
ให้เข้ามีาเย่�ยมีชมี รวมีที่ั �งยังเป็็นย่านที่่�พักอาศัยของหลาย

ค์รอบค์รวัในเขตด้นิแด้นใหม่ี (New Territories) น่�ด้ว้ย

2015
กองทัพต้ัองเดิินด้ิวยท้อง

ชั�วโมีงของการรบัป็ระที่านอาหารกลางวนัค์่อช่วงเวลาที่่�ผู้ค์น
ในฮ่่องกงให้ค์วามีใสู่ ใจ ซึั�งการรบัป็ระที่านอาหารนอกบ้าน
ถ่อเป็็นหัวใจของวถิ่ช่วติในฮ่่องกง โด้ย Ho Lee Fook 

(ในฉบับที� 82) จะเสิูรฟ์อาหารกวางตุ้งในรปู็แบบที่่�ที่ันสูมีัย
ที่่�รอให้ทีุ่กค์นได้้ลิ �มีลอง 

2017
ถึึงเวลาแห่งการเฉีลิมฉีลองแล้ว 

ตามีที่่�เราได้้ตั �งข้อสัูงเกตไว้ ในฉีบับที่่� 109 อาค์ารสููงรมิีอ่าว 
ที่่�เปิ็ด้ไฟค์รสิูต์มีาสูไว้ ในช่วงป็ลายป่็ก็ยังค์งเปิ็ด้ไฟเหล่านั�น

ต่อเน่�องมีาจนถึงหลังตรษุ์จ่นด้้วย

2011
ศิลปะจากผนังสูู่ผนัง

Art Basel Hong Kong ได้้เปิ็ด้ตัวขึ �นในป่็ 2013  
โด้ยด้ึงดู้ด้เหล่านักสูะสูมีและนักซ่ั�อขายงานศิลป็ะจาก 

ที่ั�วทีุ่กมีุมีโลก โด้ยเราได้้นำ าเสูนอบที่สัูมีภาษ์ณ์ผู้ก่อตั �งอย่าง 
Magnus Renfrew ที่่�น่าสูนใจไว้ ในฉีบับที่่� 44

2012
ฟื้� นคื้นเสูน่ห์แห่งมรดิกทางประวัติัศาสูตัร์

สูถาน่ตำารวจเก่าไที่่ โอที่่� ได้้ถูกเป็ล่�ยนโฉีมีให้กลายเป็็นโรงแรมี
แห่งน่�ค์่อสูถานที่่�แรกจากอ่กหลายสูถานที่่� ในโค์รงการบูรณะ

หลายแห่งที่่�กำาลังเพิ�มีขึ �นในฮ่่องกงในช่วงศตวรรษ์น่�  
โด้ยสูามีารถอ่านรายละเอ่ยด้เพิ�มีเติมีได้้ ในฉีบับที่่� 56

2019
พื�นที�ที�เต็ัมไปด้ิวยไอเดีิยอันชีาญ่ฉีลาดิ

สูถาป็นิกของโรงเรย่นป็ระถมี (ดืู่ฉบับที� 121) ได้้ยกระด้ับ
ห้องเรย่นให้กลายเป็็นสูนามีเด็้กเล่นและลานจอด้ 

เพ่�อใช้พ่ �นที่่�ทีุ่กตารางให้ค์ุ้มีค์่า

2020
โฆษณาที�ดึิงดูิดิสูายตัาผู้ค้น

ในฉีบับที่่� 132 เราหยิบยกเร่�องโอกาสูในการโฆษ์ณามีา 
กล่าวถึงไวว้า่การติด้ป้็ายโฆษ์ณาบนรถรางอายุนับรอ้ยป่็ 

ถ่อเป็็นเอกลักษ์ณ์หลักของฮ่่องกงและมี่ค์วามีสูำาค์ัญ่เพราะ
เป็็นตำาแหน่งที่่� โฆษ์ณาจะแล่นผ่านย่านธุุรกิจต่างๆ

ในป่็ 2020 น่� สูำานักงานของ Monocle และรา้นค์้า 
ในย่านหวา่นไจ�กำาลังจะเวย่นมีาบรรจบค์รบรอบ 10 ป่็ 
แห่งการก่อตั �ง และน่�ค์่อ 10 เร่�องเก่�ยวกับฮ่่องกงที่่�เราได้้รว่มีกัน
ช่�นชมียินด้่ตลอด้ที่ศวรรษ์ที่่�ผ่านมีา

2013
ค้รอบค้รัวคื้อธุุรกิจใหญ่่

บรษัิ์ที่แบบค์รอบค์รวักำาลังได้้รบัไอเด้่ยใหม่ีๆ จากค์นรุน่ใหมี ่
อย่างเช่นค์รอบค์รวัของ Adrian Cheng ซึั�งเป็็นซ่ัอ่ โอ
ของ New World Development โด้ยค์ุณสูามีารถ

อ่านบที่สัูมีภาษ์ณ์ของเขาได้้ ในฉีบับที่่� 64


