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งาน Expo 2010 ที่เซี่ยงไฮนั้นจีนจัดอยางอลังการ  ใชเงินในการเตรียมเมืองเซี่ยงไฮ 
เพื่องานนี้ 48,000 ลานเหรียญสหรัฐ (1.54 ลานลานบาท) ซึ่งมากกวาตอนเตรียมเมืองปกกิ่งเพื่อจัด 
โอลิมปกป 2008  งานจัดในพื้นที่ 5.28 ตารางกิโลเมตร  มีศาลา (pavilion) มากกวา 190 ประเทศ 
และมากกวา 50 บริษัทนานาชาติ  กลาวสั้น ๆ วาเปนงาน Expo ที่ยิ่งใหญที่สุดที่เคยจัดกันมาในโลก 
นับตั้งแตการจัดครั้งแรกในป ค.ศ. 1851 หรือ 159 ปมาแลว 

การที่จีนจัดงานยิ่งใหญเชนนี้และเสียเงินไปมากมาย  นาจะมีอะไรอยูใน “กอไผ” 
อยางแนนอน  จีนเตรียมตัวงานนี้ตั้งแต ค.ศ. 2002 โดยตั้งใจใหใหญโตสุด ๆ มีคนมาชมงานมากกวา 
งาน Expo ใด ๆ ในประวัติศาสตร  คาดวาจะมีคนมาชมงานมากกวา 70 ลานคนและมีผูนําประเทศ 
กวา 100 คน ในชวงเวลาของงานทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแตพฤษภาคม-ตุลาคม 2553 

70 ลานคนนี้มากกวางาน Expo ที่ Zaratoga ประเทศสเปนใน ค.ศ. 2008 ถึง 12 เทาตัว 
และมากกวาที่  Aichi ญี่ปุนในป ค.ศ. 2005  ถึง 3 เทาตัว 

สําหรับตัวงาน Expo  จีนจายเงิน 4,200 ลานเหรียญสหรัฐ (134,400 ลานบาท) 
มากกวาที่เคยจายเมื่อครั้งจัดโอลิมปกในป 2008 ถึงหนึ่งเทาตัว  ตัวเลขนี้ไมรวมเงินที่ใชในการเตรียม 
เมืองเซี่ยงไฮ 

ในพื้นที่ 2.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานที่จัดงานขนานแมน้ําหวงปู 
จีนตองยาย 18,000 ครอบครัวและ 270 โรงงานอุตสาหกรรม (หนึ่งในนั้นคืออูตอและซอมเรือ Jiang Nan 
Shipyard ซึ่งจางคน 10,000 คน)  ลองคิดดูก็แลวกันวาตองลงทุนลงแรงขนาดไหน 

ตัวเลขแสดงความยิ่งใหญของงานขางตนสอดคลองกับสิ่งที่ผมไดเห็นจริงเมื่อไมนาน 
มานี้  วันนั้นเปนวันที่มีผูเขาชมงานสูงที่สุดในรอบหนึ่งเดือนที่เปดงานคือ 360,000 คน (ปกติเฉลี่ย 
330,000 คนตอวัน)  ผูตองการเขาชมศาลาของเยอรมนี  อังกฤษ  ซาอุดิอาระเบีย  ญี่ปุน  ฝรั่งเศส 
อิตาลี  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  ตองเขาคิวถึง 2-3 หรือบางครั้ง 4 ชั่วโมง  เพื่อเขาชมแตละศาลา
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(ศาลาไทยในวันที่ผมไปมีคนเขาคิวนับพันคน  ใชเวลาไมต่ํากวา 2 ชั่วโมงกวาจะไดชม  ซึ่งแตกตางจาก 
เพื่อนบาน ASEAN บางประเทศที่ศาลาอยูใกลเคียงแตไมมีคิวยาว) 

จีนมีศาลาใหญโตมากอยูตรงกลาง  เปนอาคารใหญสีแดงสไตลโบราณควบคูกับ 
อาคารยักษงดงาม 2-3 หลัง  เพื่อแสดงสิ่งสุดยอดจากมณฑลตาง ๆ  และมีงานแสดง  งานวิชาการ 
ตลอดเวลา  6 เดือนของการจัดงาน 

ถาใครไมไดทําบุญไวมาก  อยางดีก็ไดดูไมเกิน 3 ศาลาใน 1 วัน  เพราะศาลาสวนใหญ 
มีคิวยาว  สําหรับตัวผมถึงจะไมมีบุญหนุนหลังมากนักแตก็พออาศัยใบบุญคนอ่ืนเพื่อไมตองเขา 
คิวยาวกับเขาจนไดดูกวา 7-8 ประเทศ  ผูที่ผมไดพึ่งใบบุญก็คือคุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CEO ของ 
CP-ALL  (บริษัทแมของ 7-11) ผูใหความรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนอยางเปนเลิศแกผม 
นอกเหนือจากใหอาศัยบารมีแลว 

คําถามวาเหตุใดจีนจึงจัดงาน Expo ยิ่งใหญเชนนี้  ผมคิดวาคําตอบก็คือ  (1) เพื่อให 
โลกเห็นความสามารถในการจัดการของจีน  โดยเฉพาะรัฐบาลจีนตองการสรางภาพลักษณเชนนี้ใน 
สายตาชาวโลก  ซึ่งผมเห็นวาประสบความสําเร็จอยางสูง  ไมวาจะมองในดานใด  เชน  ระบบการ 
ขนสงภายในและสวนเชื่อมกับภายนอก  การออกแบบวางผัง  ความสะอาดงดงามของ 
สภาพแวดลอม  หองน้ําจํานวนมากและสะอาด  ปายสื่อสาร  ที่นั่งพัก  รานอาหาร  คุณภาพ 
ของศาลาตาง ๆ ในเชิงวิชาการ  เทคโนโลยีใหม  ความแปลกใหม  ความคิดสรางสรรค  ความ 
บันเทิง  การใหบริการโดยทั่วไป  ฯลฯ 

เมื่อพิจารณาเมืองเซี่ยงไฮประกอบ  ก็จะเห็นวาเมืองถูกปรับแตงอยางแทบจําไมได 
ถนนหนทางสะอาด (แตการจราจรติดขัดหนักหนอย)  เปนระเบียบ  มีรถใตดินเพิ่มอีก 6 สาย (สายหนึ่ง 
ลอดแมน้ําเพื่อใหคนชมงาน Expo เดินทางไดฟรีเพราะงานมีทั้ง 2 ฝงแมน้ํา) 

(2)  เปนโอกาสดีในการทุมเงินมหาศาลเพื่อพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮใหเปนศูนยกลาง 
เศรษฐกิจ  การเงิน  การคาของประเทศอยางสมศักดิ์ศรี  เรียกวายิงปนทีเดียวไดนกหลายตัว 
การทุมเทเงินครั้งนี้ประชาชนไมอาจวิจารณไดวาทุมเททรัพยากรขนาดยักษอยางเอนเอียงสูเมืองใหญ 
ดังที่มีเสียงตอวาอยูเนื่อง ๆ เพราะมันเปนการจัดงานโชวชาวโลกจึงตองใชเงินมาก 

(3) รัฐบาลจีนไดโชวศักยภาพใหประชาชนของตนเองเห็นวามีความสามารถในการ 
จัดงาน  เชน  จัดงานยักษ ๆ  (ปลายปนี้จัดงาน Asian Games ที่กวางโจว  และปหนางานสวนดอกไม 
โลกที่เมืองซีอาน) ใหชาวโลกชื่นชมและสื่อวาในเรื่องอ่ืน ๆ เชน การดูแลชีวิตความเปนอยู  การจัดการ
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เรื่องเศรษฐกิจ  การสรางความกินดีอยูดี  ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ฯลฯ 
รัฐบาลจีนก็ทําไดดีเชนเดียวกัน  การเอาชนะใจคนจีน 1,300 ลานคนของพรรคคอมมิวนิสตนั้นมี 
ความสําคัญมาก  มิฉะนั้นประชาชนอาจหันไปสูทางเลือกอ่ืน  ซึ่งคนจํานวนไมนอยเห็นวาเปน 
เสนทางน้ําเนาของตะวันตก  คือ  ระบบประชาธิปไตยแบบลมลุกคลุกคลาน 

(4) รัฐบาลจีนตองการทําใหพลเมืองเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตน  ดังที่สามารถ 
ทําไดสําเร็จจากงานโอลิมปกในป 2008  การสงยานอวกาศไปนอกโลก (ป 2013 จีนจะสงคนจีนไป 
เหยียบโลกพระจันทร)  ความกาวหนาของเทคโนโลยีดานการบิน  การแพทย  การผลิต  เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ฯลฯ  ซึ่งความสําเร็จในเรื่องนี้โยงใยกับเรื่องการเมืองอยางสําคัญ 

แนวคิดหลักของงานคือ Better City__Better Life ซึ่งจีนยึดแนวนี้ชัดเจน  แตประเทศ 
อ่ืนดูจะไมตามแนวคิดนี้ทั้งหมด  จัดงานแสดงไปตามที่ตนเองคิด  เพื่อสรางภาพลักษณประเทศของ 
ตนเองโดยหางออกไปจากเรื่องการคา  ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการจัดงานครั้งแรกในลอนดอนเพื่อแสดง 
ความยิ่งใหญของปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป 

ผมเชื่อวาใครที่ไปงาน Expo 2010 อดที่จะชื่นชมความสามารถในการเตรียมงานและจัด 
งานของทางการจีนไมไดเลย  และอดที่จะยอมรับความยิ่งใหญของจีนในศตวรรษนี้ไปไมได 

เงินทุนสํารองอยางประเทศของจีนจํานวน 2 ลานลานเหรียญสหรัฐ (64 ลานลานบาท) 
ซึ่งมาจากการไหลเขาสุทธิของเงินตราตางประเทศจากการสงออก  การทองเที่ยว  การลงทุน  ฯลฯ 
บางสวนถูกนํามาใชประโยชนเพื่อการลงทุนพื้นฐานของประเทศ  ตลอดจนสรางภาพลักษณอัน 
เกรียงไกรสูสายตาชาวโลก 

การชิงแชมปเปนเศรษฐกิจใหญอันดับสองของโลกของจีนจากญี่ปุนไดสําเร็จในปนี้ 
(อันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกา)  ชี้ใหเห็นโมเมนตัมของเศรษฐกิจจีนในโลกที่ผันผวนดวยสิ่งแวดลอม 
ภายนอก  เศรษฐกิจจีนไมพึ่งพิงการสงออกและการลงทุนเปนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนใน 
ระยะแรก  หากใชการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก  ซึ่งทําใหเศรษฐกิจจีนไมแขวนอยูบนความไม 
แนนอนของเศรษฐกิจอ่ืนมากเกินไป  ดังจะเห็นไดจากวิกฤตโลกครั้งนี้ที่แทบไมกระทบเศรษฐกิจจีนเลย 

หลักฐานของการพึ่งพิงแรงขับเคลื่อนในประเทศเห็นไดชัดจากงาน Expo  ครั้งนี้ 
เชื่อไหมครับวาในจํานวนผูเขาชมวันละกวา 330,000 คน  มีคนตางชาติไมมาก  คนสวนใหญที่เขา 
เยี่ยมชมคือคนจีนที่มาจากเมืองตาง ๆ ทั่วจีนเพื่อชมงานยักษที่พวกเขาภาคภูมิใจ 
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