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งาน Expo ที่เซี่ยงไฮกําลังดัง  มีคนเขาชมวันละกวา 330,000 คน   และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จนคาดวาตลอดเวลา 6 เดือนของงาน (มีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2553)  จะมีคนเขาชมไมต่ํากวา 

70 ลานคน  ภายใตแนวคิด “Better city,     Better life”  ใหแงคิดในเรื่องความคิดสรางสรรคไดเปน 

อยางดียิ่ง 

งาน Expo หรือในชื่ออ่ืนวา World’s Fair,  World Fair  หรือ Universal Exposition 

เปนงานแสดงสินคา    ความกาวหนาทางเทคโนโลยี      ไอเดียสรางสรรคไมวาในดานวัฒนธรรมประเพณี 

ความสวยงาม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ฯลฯ   ของประเทศตาง ๆ  และ/หรือบริษัทยักษใหญ 

งาน Expo ครั้งแรกเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1851 ที่ The Crystal Palace ใน Hyde Park ของ 

กรุงลอนดอน     ครั้งนั้นชื่อของงานที่รูจักกันก็คือ The  Great  Exhibition  เปนงานระดับนานาชาติ 

แสดงสินคาผลิตจากเครื่องจักรเพื่อแสดงความเกรียงไกรของปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษและประเทศ 

ในยุโรป (หอไอเฟลในกรุงปารีสคืออาคารที่เก็บไวหลังจากงาน Expo ในป ค.ศ. 1889) 

งาน Expo แบงไดเปน 3 ยุค  คือ  ค.ศ. 1851-1938  เปนยุคแสดงผลพวงความกาวหนา 

อันเกิดจากปฏิวัติอุตสาหกรรม  ค.ศ. 1939-1987 เปนยุคแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  และ ค.ศ. 1988 ถึง 

ปจจุบันเปนยุค Nation  Branding  ซึ่งหมายถึงการสรางภาพลักษณของชาติ    โดยใชศาลาแสดงงาน 

(pavilion) ของชาติตาง ๆ เปนหลัก 

ยุคหลังนี้ เริ่มที่ Brisbane  (Australia)  ในป 1988  และไลมาเรื่อยจนหลัง ๆ จัดที่ 

Hannover  (เยอรมันนี 2000)  Aichi  (ญี่ปุน 2005)  Zaragoza  (สเปน 2008)  และเซี่ยงไฮ 

(2010)  และจะตอดวย Yeosu ในป 2012 ที่เกาหลีใต  และ 2015 ที่ Milan (อิตาลี)
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ในยุคหลังกอนหนา Expo ที่เซี่ยงไฮ  ชาวโลกใหความสนใจนอยลงเปนอันมากจนแทบ 

จะไมมีความสําคัญ     แตเมื่อมาจัดที่เซี่ยงไฮซึ่งจัดในพื้นที่ใหญโตกวาที่สเปนและญี่ปุนหลายสิบเทาตัว 

งาน Expo ก็มีความหมายขึ้นมาทันที 

จีนใชเวลาเตรียมตัวกวา 8 ปสําหรับงานนี้     โดยจัดไลหลังโอลิมปกไมกี่ป  ปลายป 

2010 นี้ก็จะจัดงาน  Asian Games ที่กวางเจา  และปหนาเปนงานสวนดอกไมของโลกครั้งใหญที่ซีอาน 

จีนมีเหตุผลสําคัญหลายอยางในการเสนอจัดงานใหญระดับโลกโดยทุมเงินไมอ้ัน 

จัดแบบยิ่งใหญ  ทาทายโลก  เหตุผลเหลานี้ไดแก  (1)  ตองการใหคนจีนภาคภูมิใจในประเทศวา 

ภาครัฐสามารถทํางานที่ยิ่งใหญไดสําเร็จ     เปนศักดิ์ศรีของประเทศ  (2)  พรรคคอมมิวนิสตไดหนาไป 

ดวยวาสามารถทํางานยักษไดสําเร็จ  ซึ่ งมีนัยสําคัญวาจะสามารถดูแลคนจีนได เปนอยางดี 

โดยประชาชนมิพักตองกังวล  ใฝใจในเรื่องประชาธิปไตยตามรูปแบบตะวันตก  (3)  สรางภาพลักษณ 

ของประเทศไดอยางสําคัญ  (4)  เปนการฝกฝนคนจีนจํานวนมากในเรื่องการจัดการ  (5)  เปนเครื่องมือ 

ในการสรางมิตรภาพกับนานาประเทศ     โดยเฉพาะประเทศที่ขาดทรัพยากรการเงิน  รัฐบาลจีนก็จะให 

เงินชวยเหลือเพื่อมารวมออกงาน 

ผูเขียนไดมีโอกาสไปชมงาน Expo ที่เซี่ยงไฮเมื่อเร็ว ๆ นี้  และไดมีโอกาสชมศาลาแสดง 

ของประเทศตาง ๆ หลายประเทศ     โดยอาศัยบารมีของคุณกอศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  เจาพอ 7-11 หรือ 

CEO ของบริษัท CP  ALL ทําใหไมตองเสียเวลาเขาแถว  ซึ่งศาลาแสดงยอดนิยมแตละแหงตองใชเวลา 

1-3 ชั่วโมงในการรอเขาชม (ศาลาไทยคนเขาคิวยาวตองคอยกันนับชั่วโมงทุกวัน)  หากปราศจากซึ่ง 

ใบบุญแลวคงไดชมไมเกิน 4-5 ประเทศในเวลา 2 วันเปนแน 

ผูเขียนขอพูดถึงไอเดียสรางสรรคที่ไดเห็นจากศาลาแสดงของประเทศตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ศาลาแสดงของจีนนั้นใหญโตและงดงามมาก (มีการแสดงโชว และมีงานประชุมวิชาการอยูตลอดเวลา 

6 เดือน)  สุดยอดของไอเดียสรางสรรคก็คือภาพเคลื่อนไหวบนจอที่ยาว 100 กวาเมตร     กวางกวา 

2 เมตร  ที่สรางสรรคก็คือมันเปนภาพที่จําลองมาจากภาพเขียนอายุกวา 1,000 ป    แสดงชีวิตประจําวัน 

ของคนจีนในยุคนั้น   และตัวละครเหลานั้นบนจอซึ่งใหญกวาเดิมนับสิบเทาตัวบัดนี้เคลื่อนไหวไดโดยการ 

ใชเทคโนโลยี
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ตัวละครนับ 100 ตัว   ตางก็เคลื่อนไหวตามกิจที่ทําอยูอยางไมซ้ําซากดวย     คนนั่งกิน 

เหลาในรานก็นั่งคุยกันไปจิบเหลากันไป      คนขายก็จะขายกันไป  ทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวที่เปน 

ธรรมชาติมาก     พูดงาย ๆ ก็คือคลายภาพเขียนพระนเรศวรชนชางซึ่งเคลื่อนไหวไดเหมือนภาพยนตร 

ไมรูวาคิดไดอยางไร    ทําไดอยางไร    และใชเทคโนโลยีผสมผสานกันอยางไรจึงออกมา 

เปน “ภาพยนตร” เชนนั้นได 

(2)  ในศาลาจีนนั้นมีจอแสดงภาพตนไมเล็ก ๆ หากคนดูตบมือแลวตนไมนั้นก็จะสูงขึ้น 

เรื่อย ๆ อยางนาอัศจรรย     ตบมือเบาก็โตชา    หากตบดัง ๆ ก็จะโตเร็ว    ไอเดียสรางสรรคเชนนี้สามารถ 

นําไปประยุกตในเรื่องการสอนหนังสือเด็กไดเปนอยางดี 

(3)  ศาลาแสดงของอังกฤษนั้นเดนเปนสงาอยูกลางงานอยางดูแปลกมาก  ดูเปนกอน 

สี่เหลี่ยมซึ่งมีแทงพลาสติกใสแทงออกมาเหมือนขนตัวเมนจํานวน 60,000 แทง  กลางคืนจะมีไฟออกมา 

จากแทงประกอบกันเขาเห็นเปนธง  Union Jack หรือธงชาติอังกฤษ     รอบ ๆ บริเวณก็กวางขวางใหคน 

นั่งนอนเลน และถายภาพได (คนจีนชอบถายภาพกับวิว)  โดยพื้นเปนยางนิ่มเทา  ดูสะอาดนานอนมาก 

ที่เปนไอเดียสรางสรรคก็คือเมื่อเขาไปในบริเวณภายใน  “ตัวเมน”  จะเห็นวาแหลงตน 

ของ “ขน” นั้นจะมีเมล็ดพืชฝงอยูในพลาสติกใสโดยเปนพันธุพืชจีนนับรวมกันเปนหมื่น ๆ ชนิด    ทั้งหมดมี 

วัตถุประสงคเพื่อเอาไปสะสมเก็บไวเปนสมบัติของโลกตอไป 

เลาไปก็คงไมจบในเรื่องไอเดียสรางสรรคของงาน Expo นี้เพราะมีมากมายเหลือคณานับ 

ที่โดดเดนก็คือการสรางสวนเขียวดวยตนไมเล็กเสียบอยูบนฝาผนัง  บนเพดานตกแตงดวยหลอดแกว 

ขนาดใหญหอยลงมาโดยมีตนไมประเภทตนเสนหจันทรเติบโตอยู  บางเพดานก็มีทุงดอกไมเทียมโดย 

ดอกไมหอยหัวลงมา  ดูงดงามและสดชื่น 

ศาลาแสดงของอิตาลีเอาวงซิมโฟนี่ขนาดกลางไปตรึงไวบนขางฝา  เปยโนทั้งหลัง 

เกาอ้ีนั่งหลายสิบตัว  เครื่องดนตรีทั้งหมดถูกตอกยึดไวบนขางฝาผนังหมด     เมื่อมองเขาไปจะรูสึกทึ่ง 

มากที่คิดไดอยางไรในการดึงดูดความสนใจของคน ( conductor ของวงไมไดถูกตรึงอยูดวยนะครับ)
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ไอเดียสรางสรรคเปนเรื่องสําคัญเพราะเปนบอเกิดของประดิษฐกรรมใหม     ทําใหเรามี 

ความสะดวกสบายในชีวิตยิ่งขึ้น  ถาไมมีไอเดียสรางสรรคเราก็คงยังหุงขาวแบบเช็ดน้ํากันอยู (แตมี 

น้ําขาวใหคนและสุนัข) ไมรูจักหมอหุงขาวไฟฟาที่ใหความสะดวกตอชีวิตเปนแน 

เครื่องเคียงอาหารสมอง : 
ในภาษาอังกฤษเราเห็นหลายวลีหรือหลายคํามากที่เปนภาษาตางประเทศ    ขอยกบาง 

ตัวอยางที่เห็นบอย ๆ
(1)  persona grata (อานวา per-SO-nah-GRAH-tah)  หมายถึงคนที่ไดรับการยอมรับ 

อยางเต็มที่ (fully accepted person)  คําตรงขามคือ persona non grata (อางถึงคนทั่วไป   ไมใชคน 
แดนไกลโดยเฉพาะนะครับ) 

(2)  pro  bono  publico  (pro-BO-no-POO-blee-ko)  หมายถึงเพื่อประโยชนของ 
สาธารณะ (for the public good) 

(3)  quid pro quo (KWID-pro-KWO) หมายถึงบางสิ่งเพื่อบางส่ิง   หรือรางวัล   หรือสิ่ง 
ที่ไดรับตอบแทนจากการทํางาน (this for that) 

(4)  faux pas (FO-PAH) หมายถึงความผิดพลาด (false step หรือ social blunder) 
(5)  gesundheit (ge-ZOOHNT-hait) หมายถึงสุขภาพดี (good health)  ซึ่งโดยปกติจะ 

พูดหลังจากมีใครสักคนจามขึ้นมา 
(5)  haut monde (o-MONT) หมายถึงไฮโซ (high world หรือ high society) 
(6)  status  quo  (STAY-tuhs-kwo)  หมายถึงสภาพการณตามที่เปนอยู (the  existing 

condition หรือ as it now is 
(7)  de facto (dee-FAK-to) หมายถึงจากความจริง  หรือในโลกความเปนจริง (from the 

fact; in reality) 
⊙.............................................................⊙ 

น้ําจ้ิมอาหารสมอง 
Debt is the worst poverty.  (M.G. Lichtwer) 
หนี้คือความยากจนที่เลวรายที่สุด 

----------------------------------


