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Expo เซี่ยงไฮมีเหตุผลที่ทําใหยิ่งใหญ
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
งาน Expo 2010 ที่เซี่ยงไฮนั้นจีนจัดอยางอลังการ ใชเงินในการเตรียมเมืองเซี่ยงไฮ
เพื่องานนี้ 48,000 ลานเหรียญสหรัฐ (1.54 ลานลานบาท) ซึ่ง มากกวาตอนเตรีย มเมืองปก กิ่งเพื่อจัด
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
การที่ จีน จัด งานยิ่ง ใหญเ ชนนี้ และเสีย เงิน ไปมากมาย
อยางแนนอน

นาจะมีอะไรอยู ใ น “กอไผ”

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
สําหรับ ตั วงาน Expo

จีน จายเงิ น 4,200 ลานเหรีย ญสหรัฐ (134,400 ลานบาท)

มากกวาที่เคยจายเมื่อครั้งจัดโอลิมปกในป 2008 ถึงหนึ่งเทาตัว ตัวเลขนี้ไมรวมเงินที่ใชในการเตรียม
เมืองเซี่ยงไฮ
ในพื้น ที่ 2.6 ตารางกิ โลเมตรซึ่ง เป น สว นหนึ่ ง ของสถานที่ จัด งานขนานแมน้ํ าหวงปู
จีนตองยาย 18,000 ครอบครัวและ 270 โรงงานอุตสาหกรรม (หนึ่งในนั้นคืออูตอและซอมเรือ Jiang Nan
Shipyard ซึ่งจางคน 10,000 คน) ลองคิดดูก็แลวกันวาตองลงทุนลงแรงขนาดไหน
ตัวเลขแสดงความยิ่งใหญของงานขางตน สอดคลองกับสิ่งที่ผมไดเห็นจริงเมื่อไมนาน
มานี้

วันนั้นเป นวันที่มีผูเขาชมงานสูงที่สุดในรอบหนึ่งเดือนที่เปดงานคือ 360,000 คน (ปกติเฉลี่ย

330,000 คนตอวัน) ผูตองการเขาชมศาลาของเยอรมนี อังกฤษ ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุน ฝรั่งเศส
อิต าลี

สหรัฐ อเมริกา ฯลฯ ต องเขาคิวถึ ง 2-3 หรือบางครั้ง 4 ชั่วโมง เพื่อเขาชมแต ละศาลา

-2(ศาลาไทยในวันที่ผมไปมีคนเขาคิวนับพันคน ใชเวลาไมต่ํากวา 2 ชั่วโมงกวาจะไดชม ซึ่งแตกตางจาก
เพื่อนบาน ASEAN บางประเทศที่ศาลาอยูใกลเคียงแตไมมีคิวยาว)
จีน มีศ าลาใหญ โตมากอยู ต รงกลาง เป น อาคารใหญ สีแดงสไตลโบราณควบคู กั บ
อาคารยัก ษง ดงาม 2-3 หลัง เพื่อแสดงสิ่งสุดยอดจากมณฑลตาง ๆ และมีงานแสดง งานวิชาการ
ตลอดเวลา 6 เดือนของการจัดงาน
ถาใครไมไดทําบุญไวมาก อยางดีก็ไดดูไมเกิน 3 ศาลาใน 1 วัน เพราะศาลาสวนใหญ
มีคิวยาว

สําหรับตั วผมถึ งจะไมมีบุญ หนุ นหลัง มากนั กแตก็ พออาศัย ใบบุญ คนอื่น เพื่อไมต องเขา

คิวยาวกับเขาจนไดดูกวา 7-8 ประเทศ

ผูที่ผมไดพึ่งใบบุญก็คือคุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CEO ของ

CP-ALL (บริ ษั ท แม ข อง 7-11) ผู ใ ห ค วามรู ป ระวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒนธรรมจี น อย างเป น เลิ ศ แก ผ ม
นอกเหนือจากใหอาศัยบารมีแลว
คําถามวาเหตุใดจีนจึงจัดงาน Expo ยิ่งใหญเชนนี้ ผมคิดวาคําตอบก็คือ (1) เพื่อให
โลกเห็นความสามารถในการจัดการของจีน โดยเฉพาะรัฐบาลจีนตองการสรางภาพลักษณเชนนี้ใน
สายตาชาวโลก ซึ่งผมเห็นวาประสบความสําเร็จอยางสูง ไมวาจะมองในดานใด เชน ระบบการ
ขนส ง ภายในและส ว นเชื่ อ มกั บ ภายนอก

การออกแบบวางผั ง

สภาพแวดลอม หองน้ําจํานวนมากและสะอาด ปายสื่อสาร ที่นั่งพัก
ของศาลาตาง ๆ ในเชิงวิชาการ เทคโนโลยีใหม

ความสะอาดงดงามของ
รานอาหาร คุณภาพ

ความแปลกใหม ความคิดสรางสรรค ความ

บันเทิง การใหบริการโดยทั่วไป ฯลฯ
เมื่อพิจ ารณาเมืองเซี่ยงไฮป ระกอบ ก็ จะเห็น วาเมืองถู กปรับแตง อยางแทบจําไมได
ถนนหนทางสะอาด (แตการจราจรติดขัดหนักหนอย) เปนระเบียบ มีรถใตดินเพิ่มอีก 6 สาย (สายหนึ่ง
ลอดแมน้ําเพื่อใหคนชมงาน Expo เดินทางไดฟรีเพราะงานมีทั้ง 2 ฝงแมน้ํา)
(2) เป น โอกาสดี ใ นการทุ มเงิ น มหาศาลเพื่ อพั ฒนาเมือ งเซี่ย งไฮใ ห เ ป น ศู น ย ก ลาง
เศรษฐกิ จ

การเงิ น

การคาของประเทศอย างสมศัก ดิ์ศรี

เรียกวายิง ปนทีเดี ยวไดนกหลายตั ว

การทุมเทเงินครั้งนี้ประชาชนไมอาจวิจารณไดวาทุมเททรัพยากรขนาดยักษอยางเอนเอียงสูเมืองใหญ
ดังที่มีเสียงตอวาอยูเนื่อง ๆ เพราะมันเปนการจัดงานโชวชาวโลกจึงตองใชเงินมาก
(3) รัฐ บาลจีนได โชวศั กยภาพให ประชาชนของตนเองเห็ นวามีความสามารถในการ
จัดงาน เชน จัดงานยักษ ๆ (ปลายปนี้จัดงาน Asian Games ที่กวางโจว และปหนางานสวนดอกไม
โลกที่เมืองซีอาน) ใหชาวโลกชื่นชมและสื่อวาในเรื่องอื่น ๆ เชน การดูแลชีวิตความเปนอยู การจัดการ

-3เรื่องเศรษฐกิจ

การสรางความกินดีอยูดี

รัฐ บาลจีน ก็ทํ าได ดี เ ชน เดีย วกั น
ความสําคั ญ มาก

ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ

การเอาชนะใจคนจีน 1,300 ลานคนของพรรคคอมมิวนิ สต นั้ น มี

มิฉะนั้ น ประชาชนอาจหั นไปสูทางเลือกอื่น ซึ่ง คนจํานวนไมนอยเห็ นวาเป น

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
อื่นดูจะไมตามแนวคิดนี้ทั้งหมด จัดงานแสดงไปตามที่ตนเองคิด เพื่อสรางภาพลักษณประเทศของ
ตนเองโดยหางออกไปจากเรื่องการคา ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการจัดงานครั้งแรกในลอนดอนเพื่อแสดง
ความยิ่งใหญของปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป
ผมเชื่อวาใครที่ไปงาน Expo 2010 อดที่จะชื่นชมความสามารถในการเตรียมงานและจัด
งานของทางการจีนไมไดเลย และอดที่จะยอมรับความยิ่งใหญของจีนในศตวรรษนี้ไปไมได
เงินทุนสํารองอยางประเทศของจีนจํานวน 2 ลานลานเหรียญสหรัฐ (64 ลานลานบาท)
ซึ่งมาจากการไหลเขาสุทธิของเงินตราตางประเทศจากการสงออก การทองเที่ยว การลงทุน ฯลฯ
บางสว นถู ก นํ า มาใชป ระโยชน เ พื่อ การลงทุ น พื้น ฐานของประเทศ ตลอดจนสรา งภาพลั ก ษณ อั น
เกรียงไกรสูสายตาชาวโลก
การชิง แชมป เ ปน เศรษฐกิจ ใหญ อัน ดั บสองของโลกของจีน จากญี่ปุ นได สําเร็จ ในป นี้
(อัน ดับ หนึ่ งคื อสหรัฐ อเมริกา) ชี้ใ หเ ห็ น โมเมนตั มของเศรษฐกิ จ จีนในโลกที่ ผัน ผวนด วยสิ่ง แวดลอม
ภายนอก เศรษฐกิจจีนไมพึ่งพิงการสงออกและการลงทุนเปนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนใน
ระยะแรก หากใชการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งทําใหเศรษฐกิจจีนไมแขวนอยูบนความไม
แนนอนของเศรษฐกิจอื่นมากเกินไป ดังจะเห็นไดจากวิกฤตโลกครั้งนี้ที่แทบไมกระทบเศรษฐกิจจีนเลย
หลั ก ฐานของการพึ่ง พิง แรงขั บ เคลื่อ นในประเทศเห็ น ได ชัด จากงาน Expo ครั้ ง นี้
เชื่อไหมครับวาในจํานวนผูเขาชมวันละกวา 330,000 คน มีคนตางชาติไมมาก คนสวนใหญที่เขา
เยี่ยมชมคือคนจีนที่มาจากเมืองตาง ๆ ทั่วจีนเพื่อชมงานยักษที่พวกเขาภาคภูมิใจ
--------------------------------------------

