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สถาปัตยกรรมในงานมหกรรมโลก EXPO 2010*

มติ ตั้งพานิช
ราชบัณฑิต ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสถาน

บทคัดย่อ

  สถาปัตยกรรมมีความส�าคัญมากที่สุดในงานมหกรรมโลก หรือเรียกกันว่า งาน  EXPO 

มาตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก อาคารนิทรรศการหลายหลังในงานที่สร้างขึ้น มีคุณค่าและเด่น กลาย

เป็นสถาปัตยกรรมประจ�าเมืองของเจ้าภาพที่จัดงานหลายเมือง เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

งาน EXPO 2010 ที่นครเซี่ยงไฮ้ เป็นงานมหกรรมโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศก�าลังพัฒนา 

อาคารนิทรรศการของชาติต่าง ๆ จ�านวนมากที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ น่าสนใจ ได้รับการออกแบบ

ด้วยปรัชญาความคิดที่ล�้ายุค ใช้เทคโนโลยีล�้าสมัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ดี มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์

ที่ช่วยให้เค้าโครงของงานมีความเด่นชัดขึ้น ในจ�านวนนี้มีอาคารนิทรรศการของประเทศจีน 

ซาอุดีอาระเบีย สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย ซึ่งได้รับความ

นิยมและมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด

 ค�ำส�ำคัญ : สถาปัตยกรรม งานมหกรรมโลก อาคารนิทรรศการ เค้าโครง

*	 ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส�านักศิลปกรรม	เมื่อวันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๕
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

งานมหกรรมโลก

งานมหกรรมโลก	หรือ	World	Exposition	 เรียกสั้น	ๆ	ว่า	 งาน	EXPO	 เป็นงานมหกรรมโลก

ที่แสดงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	วิทยาการแขนงต่าง	ๆ	ที่ทันสมัยในแต่ละยุค	

และแนวโน้มของการพัฒนาที่จะส่งผลต่อวิวัฒนาการชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของมนุษย์ในอนาคต	

จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ	 ค.ศ.	 ๑๗๕๖	 ที่กรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 และต่อมาอีกหลายประเทศในยุโรป 

และอเมริกา	เช่น	ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา	จนถึง	ค.ศ.	๑๘๕๑	จึงได้รับการยอมรับเป็นงานมหกรรมโลก

อย่างเป็นทางการ		

ในปัจจุบัน	 งานมหกรรมโลกอยู ่ภายใต้การบริหารของ	 Bureau	 International	 des 

Expositions	 (BIE)	 มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส	 BIE	 เป็นองค์กรนานาชาติ	 มีสมาชิก	๑๕๗	ประเทศ	

รวมทั้งประเทศไทย	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	 ค.ศ.	 ๑๙๒๘	ท�าหน้าที่ก�าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกประเทศ 

ทีจ่ะเป็นเจ้าภาพจดังาน	สถานทีแ่ละวนัเวลาในการจดังาน	งานมหกรรมโลกมอียู่	๒	ประเภท	คอื	ประเภท

อย่างเป็นทางการเรียกว่า	World	 Expositions	 และประเภทงานนิทรรศการนานาชาติที่	 BIE	 รับรอง 

เรียกว่า	International	Expositions

สถาปัตยกรรมเป็นสื่อส�าคัญในการน�าเสนอหัวข้อเรื่อง	 (theme)	 หรือเค้าโครงเรื่องของงาน

มหกรรมโลก	 งานที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่การออกแบบวางผังบริเวณจัดงาน	 แนวความคิดในการออกแบบ	

ลักษณะรูปแบบ	 พื้นที่ใช้งาน	 และการจัดนิทรรศการของ

อาคารหรืออาคารนิทรรศการ	 (pavilion)	 ในงาน	 ซึ่งต้อง

สอดคล้องกบัหวัข้อเรือ่งของงานและแสดงออกถงึเอกลกัษณ์

ของชาติที่มาร่วมงาน	 การแข่งขันในด้านแนวความคิด 

อจัฉรยิภาพในการสร้างสรรค์	การก่อสร้างและความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยีของแต่ละชาติจึงปรากฏให้เห็นในงาน

สถาปัตยกรรมอยู ่ เสมอ	 อาคารนิทรรศการที่โดดเด่น 

และมีคุณค่ามักจะได้รับการอนุรักษ์ไว้	 เป็นอาคารหรือ 

สิ่งก่อสร้างที่เด่น	 (landmark)	และมีชื่อเสียงของเมืองหรือ 

ประเทศ	 และเป็นแบบอย่างของการศึกษาและการพัฒนา 

สถาปัตยกรรมในเวลาต่อมา	 เช่น	 หอไอเฟล	 ที่สร้างในงาน 

World	Fair	เมื่อ	ค.ศ.	๑๘๘๙	ที่กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส 

หรอื	Atomium	งานมหกรรมโลก	ค.ศ.	๑๙๕๘	ทีก่รงุบรสัเซลส์ 
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ประเทศเบลเยียม	และ	Space	Needle	สร้าง 

ขึ้นใน	World	Fair	ค.ศ.	๑๙๖๒	เมืองซีแอตเติล 

รฐัวอชงิตนั	สหรฐัอเมรกิา	รวมทัง้	Crystal	Palace	

ทีน่บัเป็นอาคารนทิรรศการขนาดใหญ่ทีส่วยงาม

และมีชื่อเสียงในงานมหกรรมโลกครั้งแรก 

ที่กรุงลอนดอน	เมื่อ	ค.ศ.	๑๘๕๑	ซึ่งถูกท�าลาย

ด้วยการย้ายจากที่ตั้งเดิมมาสร้างใหม่และ 

ถูกไฟไหม้ไปในที่สุด	 ในงาน	 EXPO	 เป็นสถาน

ที่เกิดของสถาปัตยกรรมที่แปลกและใหม่เสมอ	

งานสถาปัตยกรรมในงาน	 EXPO	 แต่ละปีจึง 

น่าสนใจมาตลอด

งาน	EXPO	2010	ที่นครเซี่ยงไฮ้	เป็น

งานมหกรรมโลกซึง่จดัต่อจากงาน	EXPO	2008	

เมืองซาราโกซา	 (Zaragoza)	 ประเทศสเปน 

เมื่อ	 ค.ศ.	 ๒๐๐๘	 และเป็นงานมหกรรมโลก
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ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 เริ่มเมื่อวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ถึง	 ๓๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓ 

โดยประธานาธิบดี	 หู	 จิ่นทาว	 (Hu	 Jintao)	 ของจีน	 ท�าพิธีเปิดของค�่าวันที่	 ๓๐	 เมษายน	พ.ศ.	 ๒๕๕๓ 

มีผู้น�าอีก	 ๒๐	 ประเทศเข้าร่วมในพิธี	 ประเทศและองค์กรที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานมีจ�านวน 

๒4๖	 ราย	 รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายไว้ในเบื้องต้นว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานครั้งนี้ไม่น้อยกว่า	 ๗๐	 ล้านคน 

ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงมากจนมีผู้เห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้			

สัญลักษณ์ของงาน	EXPO	2010	มาจากตัวอักษรจีน	ซื่อ	แปลว่า	โลก	หรือ	สากล	ลักษณะคล้าย

รูปคน	๓	 คนที่หมายถึง	 “เธอ	 ฉัน	 และ	 เขา”	 จับมือรวมกันเป็นหนึ่งเดียว	 สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็น

ครอบครวัเดยีวกนัของมนษุยชาติ	ส่วน	Mascot	หรอืตุก๊ตาน�าโชค	เป็นตุก๊ตาสฟ้ีา	ชือ่ว่า	ไหป่าว	(Haibao)	

แปลว่า	สมบัติอันล�้าค่าจากทะเล	มาจากตัวอักษรจีน	 เหริน	แปลว่า	คน	สื่อความหมายถึง	แหล่งก�าเนิด	

วัฒนธรรมและทรัพยากรอันล�้าค่าของจีน	 เแนวความคิดและรูปแบบที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องของงาน	

เมืองที่ดีกว่า	ชีวิตที่ดีกว่า	(Better	City,	Better	Life)	และ	หัวข้อเรื่องย่อย	(Sub-themes)	ที่มีโครงเรื่อง

เกีย่วกบัความกลมกลนืของวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัในเมอืง	ความรุง่เรอืงของเศรษฐกจิในเมอืง	นวตักรรม

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเมือง	การจัดรูปแบบชุมชนใหม่	และการมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงเมืองกับ

ภูมิภาค	ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าชีวิต	ศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในอนาคต	

สถาปัตยกรรมในงานมหกรรมโลก

สถาปัตยกรรมในงาน	 EXPO	 2010	 ที่นครเซี่ยงไฮ้	 ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมผังเมือง 

ภูมิสถาปัตยกรรม	 สถาปัตยกรรมหลัก	 สถาปัตยกรรมภายใน	 และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับนิทรรศการ 
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ซึ่งจะกล่าวเฉพาะงานสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญและเด่นของงาน	 เป็นตัวอย่างของความพยายามใช้

สถาปัตยกรรมสื่อถึงหัวข้อเรื่องของ	“เมืองที่ดีกว่า	ชีวิตที่ดีกว่า	(Better	City,	Better	Life)”	ด้วยลักษณะ

และรูปแบบที่ต่างกัน

EXPO Park

บริเวณงาน	EXPO	เรียกว่า	EXPO	Park	หรือ	สวนของงานมหกรรมโลก	เป็นงานผังเมืองและ 

ภูมิสถาปัตยกรรม	 มีพื้นที่รวม	 ๕.๒๘	 ตารางกิโลเมตร	 (ประมาณ	๘,44๘	 ไร่)	 อยู่สองฝั่งแม่น�้าหวางผู่	

(Huangpu)	มีพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้า	หรือ	ผู่ตง	(Pu	Dong)	๓.๙๓	ตารางกิโลเมตร	และฝั่งตะวันตก 

หรือ	ผู่ซี	 (Pu	Xi)	อีก	๑.๓๕	ตารางกิโลเมตร	การออกแบบวางผัง	 ได้แบ่งพื้นที่งานออกเป็นบริเวณหรือ

โซน	(zone)	๕	บริเวณ	มี	โซนเอ,	บี	และ	ซี	อยู่ทางฝั่งตะวันออก	โดยโซนเอเป็นที่ตั้งอาคารนิทรรศการ

ของประเทศแถบทวีปเอเชีย	เริ่มด้วยอาคารนิทรรศการของญี่ปุ่นและเกาหลี	จนถึงอาคารนิทรรศการของ

จีนที่แนวแกนของงานมหกรรมโลก	 (EXPO	 Axis)	 ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อของโซนเอและโซนบี	 ในบริเวณ 

โซนบีมี	 Theme	 Pavilion,	 EXPO	 Center	 และอาคารนิทรรศการของกลุ่มประเทศอาเซียน	 รวมทั้ง 

ศาลาไทย	 ออสเตรเลีย	 และนิวซีแลนด์ด้วย	 ส่วนโซนซีซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของถนนยกระดับสะพานหลูผู่	

(Lupu)	เป็นที่ตั้งแกนของประเทศแถบทวีปยุโรป	แอฟริกา	และอเมริกา	รวมทั้งสหรัฐอเมริกา

สวนของงานมหกรรมโลกมี

ประตูทางเข้าออกระดับดินฝั่งตะวันออก	

๕	ประตู	และฝั่งตะวันตก	๓	ประตู	ท่าเรือ

ข้ามฟากฝั่งละ	 ๒	 ท่า	 และทางเข้าออก

ระดับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอีก	 ๑	 สถานี	

รวมประตูทางเข้าออกทั้งสิ้น	 ๑๓	 ประตู	

ลานจอดรถรวม	 ๒๐	 แห่ง	 บริเวณสวน

สาธารณะของงานมหกรรมโลกมถีนนหลกั

ตามแนวทางยาวของพื้นที่	4-๕	สาย	และ

ถนนรองตามแนวทางขวาง	๑๑	สาย	แบ่ง

พื้นที่ออกเป็นช่วง	 มีรถประจ�าทางและ

รถไฟฟ้าบริการในบริเวณงานตลอดเวลา	

พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งแต่โซนเอจนถึง

โซนซี	 เชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยทางเดินเท้า 
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๒	ชั้น	เป็นทางสัญจรหลักตลอดแนวความยาวบริเวณงาน	ชั้นบนเป็นลานทางเดินโล่ง	มีหลังคาโครงเหล็ก 

ขึงผ้าใบ	และที่นั่งพักเป็นระยะ	บนทางเดินระดับนี้สามารถมองเห็นอาคารนิทรรศการทั้งสองฝั่งได้ชัดเจน	

ส่วนชัน้ล่างเป็นทางเดนิในร่ม	ทีน่ัง่พกัผ่อนและลานโล่งทีเ่ข้าถงึอาคารนทิรรศการต่าง	ๆ 	บนระดบัพืน้	รวมทัง้ 

ทางไปอาคารบริการ	และห้องน�้าซึ่งสะอาดที่มีหลายรูปแบบตามความถนัดของผู้ใช้	แนวทางเดินนี้ตัดกับ

แนวทางเดินของ	EXPO	Axis	ที่บริเวณจุดเชื่อมต่อโซนเอกับโซนบีด้านหลังอาคารนิทรรศการของจีน	

ส่วนโซนดแีละโซนอซีึง่อยูค่นละฝ่ังแม่น�า้	เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ์	อาคารนทิรรศการแสดงหวัข้อ

เรื่องของงาน	 (theme	pavilion)	อีก	๒	หลัง	และอาคารนิทรรศการขององค์กรหรือบรรษัทขนาดใหญ่

ที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานครั้งนี้	 เช่น	โคคาโคล่า,	CSSC	โซนดีและโซนอีเชื่อมกับฝั่งโซนเอ	โซนบี	

และ	โซนซี	ด้วยเรือข้ามฟาก	

ภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณงาน	นอกจากการวางผังบริเวณแล้วยังรวมการออกแบบต่าง	ๆ	เช่น	

ลานโล่ง	 ลานสนาม	ลานพื้น	 ไม้ยืนต้นและไม้ประดับ	 สถานที่พักผ่อน	 สิ่งประดับ	 ลานทางเดินและถนน	

(street	furniture)	เช่น	เสาไฟ	ที่นั่งพักผ่อน	ป้ายรถ	ป้ายสัญญาณ	แผนที่	ป้ายทิศทางต่าง	ๆ	ที่สื่อข้อมูล

ข่าวสารชัดเจน	 ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย	ความสะอาด	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณ

สวนของงานมหกรรมโลกเป็นไปอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การบริหารจัดการให้ผู้เข้าชม 

เข้าแถวรอเข้าชมนิทรรศการ	ในอาคารนิทรรศการต่าง	ๆ	ที่ใช้เวลานานนับชั่วโมง	

เมือ่งานสิน้สดุลง	บรเิวณ	EXPO	Park	ใช้เพือ่เป็นสวนสาธารณะของเมอืงและชมุชนแห่งใหม่ต่อไป

อาคารในบริเวณงาน 

อาคารในงานมหกรรมโลกมีหลายประเภท	เช่น	อาคารถาวรที่ก่อสร้างแล้วจะคงไว้ใช้ประโยชน์ 

ต่อไปโดยไม่รื้อถอนหลังจากงานเลิกแล้ว	และอาคารชั่วคราวที่ก่อสร้างไว้ใช้เฉพาะในช่วงเวลางานเท่านั้น	

ต้องรื้อถอนออกในภายหลัง	 การออกแบบก่อสร้างอาคารต่าง	 ๆ	 ในงานจึงต้องมีแนวความคิดในการ
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ออกแบบทีส่อดคล้องกบัลกัษณะการใช้งาน	และงบประมาณค่าก่อสร้างซึง่ต้องมค่ีาใช้จ่ายในส่วนของการ

รื้อถอนรวมอยู่ด้วย	อาคารในงานจึงมีหลายลักษณะและหลายประเภท	อาคารส�าคัญประกอบด้วย

๑. แนวแกนของงานมหกรรมโลก (EXPO Axis) 

งาน	 EXPO	 บางแห่งเรียก	

EXPO	Axis	หรือ	แนวแกนของมหกรรม

โลกซึ่งเป็นแกนหลัก	 เป็นลานคนเดิน 

เข้าออกทางหลักของงานเรียกว่า	EXPO	

Boulevard	 ในงานนี้แนวแกนเป็น 

อาคารที่มีขนาดยาวและใหญ่ที่สุดใน

งาน	มีประตูทางเข้าออก	ทางเดิน	 และ

จุดบริการต่าง	ๆ	ถึง	4	ระดับ	ชั้นบนสุด 

เป็นโถงหรือลานคนเดินที่กว้างใหญ่	

โครงสร้างหลังคาผ้าใบขึงใหญ่ที่สุด 

ในโลก	คลมุพืน้ทีถ่งึ	๖๕,๐๐๐	ตารางเมตร 

ช่วงเสาห่างกัน	๑๐๐	เมตร	ปลายผ้าใบ

ยึดโยงกับเสาขึงลวดเหล็กขนาดใหญ่ 

ทั้งภายในและภายนอกจ�านวน	๕๐	ต้น 

และยึ ดกั บปลองกรวยรู ป เห็ ดที่ มี

โครงสร้างเป็นเหล็กตะแกรงรูปขนม

เปียกปนูกรกุระจกสงู	4๐	เมตร	๖	ปล่อง	

ที่ใช้เป็นปล่องน�าแสงธรรมชาติและทาง

ระบายน�า้ฝนลงสูพ่ืน้ระดบัล่าง	อกี	๓	ชัน้ 

มีการเล่นแสงสีในเวลากลางคืน	 เป็น

โครงสร ้างที่ โดดเด ่นเป ็นสัญลักษณ์ 

ของงานที่ส�าคัญและมองเห็นได้แต่ไกล

เมื่อเข้าทางแนวแกนจะเห็นอาคารนิทรรศการของจีนอยู่ทางด้านขวา	 และอาคารนิทรรศการ

แสดงหัวข้อเรื่องของงานอยู่ทางด้านซ้าย	 สุดปลายทางเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรูปทรง

จานบินสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ริมแม่น�้า	
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๒.  อาคารนิทรรศการหลัก (Theme Pavilion)

อาคารนิทรรศการหลักที่แสดงหัวข้อเรื่องของงานเป็นอาคารที่เจ้าภาพก่อสร้างเป็นอาคารถาวร	

๓	หลงั	อาคารทีอ่ยูใ่นโซนบด้ีานซ้ายของแนวแกนเป็นอาคารแสดงนทิรรศการหลกั	มขีนาดใหญ่และส�าคญั

ทีส่ดุ	โครงสร้างเป็นเหลก็ช่วงเสากว้าง	หลงัคาเหมอืนกระดาษพบั	มแีผงรบัพลงังานแสงอาทติย์ขนาดใหญ่

ที่สุดในโลก	ผนังอาคารออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	ด้านหน้า

บุผนังด้วยแผ่นโลหะฉลุเว้นช่อง	 ด้านข้างเป็นผนังสีเขียว	 ที่ใช้ไม้เลื้อยไม้ประดับช่วยลดอุณหภูมิ	 ภายใน
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เป็นโถงอาคารแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชุมชนและเมืองต่าง	ๆ	เช่น	กรุงปักกิ่ง	(City	of	Beijing),	Urban	

Planet,	Life	Sunshine	และการมีส่วนร่วมสาธารณะ	เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ตามหัวข้อ

เรื่องงานอาคารนิทรรศการหัวข้อเรื่องอีก	 ๒	 หลังที่อยู่ทางฝั่งตะวันตก	 มีขนาดเล็กกว่ามาก	 หลังที่อยู่

ในโซนดีแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ	 Urban	 Footprint	 และหลังที่อยู่ในโซนอี	 ชื่อว่า	 อาคารนิทรรศการ 

แห่งอนาคต	(Pavilion	of	Future)	

๓. อาคารนิทรรศการนานาชาติ (International Pavilions)

อาคารนิทรรศการของประเทศต่าง	 ๆ	 หรือองค์กรที่เข้าร่วมงาน	 แบ่งออกได้	 ๒	 ประเภท	 คือ	

ประเภทอาคารนทิรรศการทีป่ระเทศผูเ้ข้าร่วมงานออกแบบและก่อสร้างเองในพืน้ทีท่ีก่�าหนด	กบัประเภท

อาคารแบบมาตรฐาน	 ที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงานสร้างไว้ให้เช่า	 อาคารนิทรรศการเดี่ยวประเภทที่หนึ่ง 

เป็นของประเทศที่มีฐานะการเงินดี	 มีบริเวณรอบอาคารนิทรรศการ	 มีการแข่งขันในด้านความโดดเด่น
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และสวยงาม	งาน	EXPO	2010	มีบริเวณจัดงานที่ใหญ่โตมากกว่างานมหกรรมโลกที่ผ่านมา	จึงมีอาคาร

นิทรรศการที่มีสีสัน	 ความหลากหลายที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีจ�านวนมากจนไม่สามารถที่เข้าชมได้อย่าง 

ครบถ้วนในเวลาเพียง	๑-๒	วัน	โดยเฉพาะอาคารนิทรรศการยอดนิยม	๑๐	อันดับ	คือ	อาคารนิทรรศการ

ของ	 จีน	 อังกฤษ	ซาอุดีอาระเบีย	 เยอรมนี	ญี่ปุ่น	 ฝรั่งเศส	 สเปน	อิตาลี	 และสหรัฐอเมริกา	 รวมทั้งไทย 

ด้วยนัน้	ต้องใช้เวลารอคอยเข้าแถวเพือ่เข้าชมนาน	ถงึแห่งละ	4-๕	ชัว่โมง	อาคารนทิรรศการทีไ่ด้รบัความ

นิยมรองลงมาต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า	๒-๓	ชั่วโมง	

อาคารนิทรรศการของญี่ปุ่น	 เป็นอาคารโครงเหล็ก	 มีพื้นที่	 ๖,๐๐๐	 ตารางเมตร	 ส่วนของ

โครงสร้างเป็นเสาสูง	ตัวอาคารและหลังคามีช่องปรับแสงหุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์สีม่วงอ่อน	รูปทรงคล้าย	

“หัวใจ”	สิ่งมีชีวิต	สื่อถึงพลังขับเคลื่อน	ความหวัง	การเกิด	และการเจริญเติบโตของชีวิตอย่างกลมกลืน	
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อาคารนิทรรศการของเกาหลี เป็นอาคาร 

โครงเหล็กสี่เหลี่ยม	 มีพื้นที่	 ๖,๐๐๐	ตารางเมตร	 มีช่อง

โล่งหรอืช่องว่างเชือ่มต่อทีว่่างภายนอกกบัภายในอาคาร 

บุผนังแผ่นโลหะลายฉลุเป็นตัวอักษรเกาหลีด้วยเทคนิค

ของยคุดจิทิลั	อาคารมมีติขิองทีว่่าง	กจิกรรมทัง้ภายนอก

และภายในที่สัมพันธ์ต่อเนื่องสื่อความเป็นมิตร	 ความ

สดใสด้วยสีสัน	 การพัฒนาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล	

อาคารนิทรรศการของซาอุดีอาระเบีย เป็น

อาคารทรงเรอืรปูเสีย้วพระจนัทร์	ภายในเป็นทางเดนิลาด

เวียนขึ้นลงสลับกัน	 ดาดฟ้าจัดสวนแบบตะวันออกกลาง	

ภายในเป็นห้องฉายภาพยนตร์รอบทิศทาง	 โดยผู้เข้าชม 

ชมอยู ่บนทางเลื่อนที่เคลื่อนที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่ง 

ของภาพที่วิถีชีวิตวิวัฒนาการสู่อนาคตที่ดีกว่า	 มีเรือ 

เสี้ยวพระจันทร์เป็นยานพาหนะ	 พื้นที่อาคาร	 ๖,๐๐๐	

ตารางเมตร	ภายนอกเล่นแสงสีในเวลากลางคืน
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อาคารนิทรรศการของจีน มีลักษณะ

เหมือนพีระมิดหงาย	 ท�าด้วยโครงเหล็กเป็นคาน

ขนาดใหญ่สีแดงพาดไขว้กัน	 รองรับด้วยแกนเสา

ขนาดใหญ่	 4	 แกน	 ซึ่งภายในเป็นแกนลิฟต์และ

บันได	 มีชื่อเรียกว่า	 Oriental	 Crown	 มีที่มารูป

ทรงจากโต๋วก่ง	 (dougong)	 ซึ่งเป็นหน่วยของ

ระบบโครงสร้างไม้โบราณของจนี	ทีใ่ช้ไม้เรยีงซ้อน	

ต่อยึดขัดไขว้ไปมาโดยไม่ใช้ตะปู	 สามารถต่อยื่น

ออกมารับโครงสร้างส่วนบนได้	 สื่อความหมายถึง

ความมัง่คัง่	และการพฒันาสูอ่นาคตอย่างมเีอกภาพ	จากการพึง่พาและร่วมมอืกนัของชนชาตแิละวฒันธรรม

ที่แตกต่างกัน	 โครงสร้างเป็นเหล็กและคอนกรีต	 ภายนอกบุด้วยแผ่นโลหะสีแดง	 ชั้นล่าง	 ชั้นสอง	 และ 

ชั้นที่สาม	 เป็นพื้นที่นิทรรศการของมณฑลต่าง	 ๆ	 ในประเทศจีน	 ผนังดาดฟ้าอาคารเป็นสวนแบบจีน 

ขนาดใหญ่	ดาดฟ้าของอาคารนิทรรศการใหญ่เป็นโถงต้อนรับแขกระดับผู้น�าประเทศ	มีลานกว้างโดยรอบ

ที่สามารถมองเห็นบริเวณงานและทิวทัศน์ของนครเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจน	 พื้นบริเวณปลายลานเป็นแนว

กระจกนิรภัยใส	เมื่อยืนหรือเดินบนพื้นกระจกส่วนนี้	จะให้ความรู้สึกเหมือนลอยหรือเดินอยู่กลางอากาศ	

ศาลาไทย 	 มีพื้นที่ 	 ๓,๐๐๐	 ตารางเมตร 

เป็นอาคารนิทรรศการที่ได้รับความนิยม	 ๕	 อันดับแรก	

รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์	 มีศาลา

ไทยเหมือนกับงาน	 มหกรรมโลกปีที่ผ่าน	 ๆ	 มา	 ไม่มี

องค์ประกอบใดที่สื่อกับหัวข้อเรื่องของงาน	 นิทรรศการ 

ภายในเน้นเรือ่งการเล่นแสง	ส	ีเสยีงเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว

และเศรษฐกิจพอเพียง	
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อาคารนิทรรศการสเปน	 ซึ่งอยู่ในโซนบี	 เป็นอาคารที่มีพื้นที่	 ๖,๐๐๐	 ตารางเมตร	 โครงสร้าง

เหล็กบุผนังภายนอกด้วยแผ่นไม้ไผ่สานในกรอบโครงเหล็กซ้อนทับกัน	 เหมือนภาชนะไม้ไผ่ที่ใช้ในสมัย

โบราณของจีนและสเปน	 ให้ความรู้สึกเข้ากับเอกลักษณ์ซึ่งเป็นธรรมชาติของชาวตะวันออกโดยเฉพาะ

จีน	 ความโปร่งของแผ่นไม้ไผ่สานท�าให้พื้นที่ภายในอาคารได้รับแสงธรรมชาติ	 มีความโปร่งโล่ง	 และ

สว่างในเวลากลางวันและโปร่งแสงในเวลา

กลางคืน	 ภายในแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย์จาก 

อดีตสู ่ป ัจจุบันและอนาคต	 มีหุ ่นยนต์รูป 

เด็กทารกขนาดใหญ่เป็นจุดดึงดูดความสนใจ

อาคารนิทรรศการของเยอรมนี 

เป็นอาคารสี่เหลี่ยมมีลักษณะแบบคตินิยม 

การเปลี่ยนแนว	 (Deconstructivism)	 คือ 

ไม่อยู ่ในกรอบสี่เหลี่ยม	 ไม่ยึดหรืออิงเส้น 

แนวดิ่งและแนวนอน	 โครงสร้างเหล็ก	 ผนัง

อาคารหุ ้มด้วยผ้าใบสังเคราะห์โปร่งแสง 

ช่วยให้ภายในอาคารได้รับแสงสว่างในเวลา

กลางวัน	 และท�าให้อาคารเรืองแสงในเวลา

กลางคืน	 มีพื้นที่ประมาณ	 ๖,๐๐๐	 ตาราง

เมตร	 แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความสมดุล

ของชุมชนเมือง	 ชีวิตความเป็นอยู่และศิลป

วัฒนธรรม	
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อาคารนิทรรศการของฝรั่งเศส	มีพื้นที่	๖,๐๐๐	ตารางเมตร	เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมโค้ง

มน	 โครงเหล็กสานถักไขว้เส้นทแยงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอยู่ภายนอก	 ผนังอาคารอยู่ด้านในบุด้วย

แผ่นวัสดุสังเคราะห์โปร่งตา	ท�าให้ตัวอาคารดูเบาและลอย	มีสวนสวยงามบนดาดฟ้าและโถงกลางเป็นจุด

เด่น	 มองจากภายนอกจะเห็นทางเดินชมนิทรรศการภายในที่สวยงามหลายระดับชั้นได้ทั้งช่วงเวลากลาง

วันและกลางคืน	

อาคารนิทรรศการของอังกฤษ มีพื้นที่รวม	 ๖,๐๐๐	 ตารางเมตร	 มีชื่อว่า	 Seeds	 Cathedral	

รูปทรงสี่เหลี่ยม	 มุมมนที่ดูคล้ายเมล็ดพันธุ์พืชขนาดใหญ่มีความสูง	 ๒๐	 เมตร	 ตั้งอยู่กลางแผ่นกระดาษ 

ซึ่งเป็นส่วนของหลังคาอาคารชั้นล่าง	 มีแท่งเส้นใยน�าแสงจ�านวน	 ๖๐,๐๐๐	 แท่งเสียบทะลุผ่านผนังชั้น 
ต่าง	 ๆ	 ถึง	 ๖	 ชั้น	 น�าแสงจากภายนอกเข้าไป

ให้ความสว่างภายในอาคารช่วงเวลากลาง

วัน	 และช่วงเวลากลางคืนจะท�าให้ตัวอาคาร 

เรืองแสงด้วยแสงสว่างจากภายใน	 ปลายแท่ง

เส้นใยน�าแสงฝังเมล็ดพืชพันธุ์ชนิดต่าง	 ๆ	 ที่

น�ามาจากคลังของโครงการ	 Bio	 Diversity 

Project	 ของอังกฤษจ�านวน	 ๖๐,๐๐๐	 เมล็ด	

การออกแบบที่ท�าให้ลักษณะของอาคารดู 

โปร่ง	 เบา	 และใส	 ด้วยแท่งใยน�าแสงที่ท�าจาก 

อะครลิกิ	มแีสงสเีปลีย่นไปตามเวลา	มาจากแนว

ความคดิ	New	Vision	of	Crystal	Palace	ด้วย

ต้องการน�าความยิง่ใหญ่ในอดตีกลบัมาสูปั่จจบุนั	

โดยต้องการท�าให้	 อาคารนิทรรศการหลังนี้มี 

ชือ่เสยีงและยิง่ใหญ่ในงาน	EXPO	2010	เหมอืน	

Crystal	Palace	ในงาน	EXPO	1951
อาคารนิทรรศการของอิตาลี เป็นอาคารขนาด	๖,๐๐๐	ตารางเมตร	 รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	 มี

ความสงู	๒๐	เมตร	โครงสร้างเหลก็บผุนงัภายนอกด้วยแผ่นซเีมนต์ส�าเรจ็รปูสีเ่หลีย่มผนืผ้าซึง่เป็นผลติภณัฑ์

ใหม่ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง	 ช่วยให้ความสว่างภายในอาคารในช่วงเวลากลางวันและให้ภายนอกอาคาร

เรืองแสงในเวลากลางคืน	ช่องแสงเป็นเส้นสายพาดเฉียงตัดกันไปมาแบบอย่าง	คตินิยมเปลี่ยนแนว	มีโถง

กระจกโล่งบริเวณทางเข้าและโถงโล่งภายในผังรูปสี่เหลี่ยมคางหมู	 นิทรรศการแสดงความรุ่งโรจน์ในอดีต

และการเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยศิลปะ
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อาคารนิทรรศการของสหรัฐอเมริกา อยู่ปลายสุดโซนซี	 เป็นอาคาร	 ๒	 หลังที่มีแปลนโค้ง 

มุมแหลมเชื่อมต่อกัน	 ส่วนปลายมีผนังโค้งวงกลม	 ลักษณะคล้ายกับนกอินทรีสยายปีกแห่งมิตรภาพ	

นิทรรศการภายในสื่อถึงความเสมอภาค	ความเป็นมิตรของมวลมนุษย์	อาคารมีพื้นที่	๖,๐๐๐	ตารางเมตร	

โครงสร้างเหล็ก	บุผนังภายนอกด้วยแผ่นโลหะสีเงิน	

นอกจากนี้ยังมีอาคารนิทรรศการของประเทศต่าง	 ๆ	 ที่น่าสนใจอีกจ�านวนมาก	 เช่น	 เดนมาร์ก 

สวิตเซอร์แลนด์	ฟินแลนด์	เนเธอร์แลนด์	แคนาดา	รัสเซีย	เกาหลี	แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดในเรื่องของเวลา	

จึงไม่สามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมหรือน�ามาบรรยายได้อย่างครบถ้วน

อาคารนิทรรศการเดี่ยวประเภทที่ ๒	เป็นอาคารเดี่ยวที่ก่อสร้างเป็นแบบมาตรฐาน	มีพื้นที่น้อย	

น�ามาตกแต่งประดับประดาให้เข้ากับหัวข้อเรื่องของงานและเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ	 มักเป็นอาคาร

นิทรรศการของประเทศที่มีฐานะไม่ร�่ารวย	เช่น	กัมพูชา	คาซัคสถาน

๔. อาคารนิทรรศการรวม (Joint Pavilion)

อาคารนิทรรศการรวม	 (Joint	 Parillion)	 เป็นอาคารนิทรรศการขนาดใหญ่	 สร้างขึ้นเพื่อให้

ประเทศที่มีงบประมาณน้อยมาจัดนิทรรศการรวมกัน	 ภายในโถงอาคารหลังเดียวกันเหมือนงานแสดง
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สินค้า	 มีอาคารนิทรรศการรวมของกลุ่มประเทศในแต่ละโซน	 หรือแต่ละทวีป	 เช่น	 กลุ่มประเทศในทวีป

เอเชีย	ยุโรป	แอฟริกาและยุโรป	ลักษณะอาคารมีรูปทรงสี่เหลี่ยม	โครงสร้างเหล็ก	ตกแต่งรูปด้านอาคาร

เน้นสัญลักษณ์ของทวีป

๕. อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Center)

อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม	 (Cultural	 Center)	 เป็นอาคารทรงจานบินรูปสามเหลี่ยม 

ตั้งอยู่ริมแม่น�้า	 บริเวณปลายทางของแนวแกนของงานมหกรรมโลก	 แปลนอาคารรูปสามเหลี่ยม	 ใช้ใน

การแสดงศิลปวัฒนธรรม	มีโรงอุปรากร	ห้องแสดง	ห้องรับรอง	ห้องอาหาร	ร้านค้า	และลานชมทิวทัศน์

บริเวณงาน	 แม่น�้าหวางผู่	 (Huangpu)	 และนครเซี่ยงไฮ้อยู่รอบอาคาร	 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และโครงหลังคาเหล็กบุด้วยแผ่นโลหะสีเงินทั้งหลัง	สร้างเป็นอาคารถาวรส�าหรับใช้งานต่อไป	



สถาปัตยกรรมในงานมหกรรมโลก EXPO 2010๑๖๒

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 2 April-June 2012

๖. อาคารบริการ

อาคารบริการ	 ประกอบด้วยอาคารทางเข้างาน	 อาคารพาณิชย์	 ร้านค้า	 ภัตตาคารร้านอาหาร	

ศูนย์อาหาร	 ร้านขายของที่ระลึก	 และร้านเครื่องดื่ม	 รวมทั้งอาคารอ�านวยการและอาคารส่วนประกอบ

สถาปัตยกรรมและภมูสิถาปัตยกรรมต่าง	ๆ 	รวมทัง้ห้องน�า้และทีท่ิง้ขยะ	ซึง่ตัง้เป็นศนูย์ให้บรกิารอยูใ่นพืน้ที่

ต่าง	ๆ	ทั่วบริเวณงาน	เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีรูปแบบเรียบง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก	

ลักษณะของสถาปัตยกรรมในงาน EXPO 2010

อาคารต่าง	ๆ	ดังกล่าวมาแล้วมีลักษณะโดยรวมดังนี้

๑.	 แนวความคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรมและ

การน�าเสนอนิทรรศการสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหลัก	 และ

หัวข้อเรื่องรองของงาน

๒.	 รูปแบบและรูปทรงมีความแตกต่างกัน	แปลกตา 

และหลากหลาย	 ตั้งแต่รูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม	 รูปทรงกลม 

รูปทรงจานบิน	 จนถึงรูปทรงโป่งพองคล้ายเซลล์ของสิ่งมี 

ชีวิตที่ไม่มีรูปทรงที่ตายตัว	 เช่น	 รูปทรงอาคารนิทรรศการ 

ของญี่ปุ ่นที่แตกต่างกับอาคารนิทรรศการของจีน	 ความ

แตกต่างระหว่างอาคารนิทรรศการของอังกฤษกับอาคาร

นิทรรศการของซาอุดีอาระเบีย

๓.	 สถาปัตยกรรม	 มีความเป็นมิตรกับมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 เน้นความส�าคัญของธรรมชาติ	 ความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	

เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	และการใช้วัสดุธรรมชาติ	เช่น	ไม้	

หรือ	ไม้ไผ่	ห่อหุ้มอาคารอย่างอาคารนิทรรศการของแคนาดา	

และอาคารนิทรรศการของสเปน	

4.	 ค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน	 การน�าเสนอรูป

แบบและวธิกีารประหยดัและลดการใช้พลงังาน	การใช้พลงังาน

ทดแทน	และแนวทางป้องกนัแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากสภาวะโลก

ร้อน	เช่น	การท�าหลงัคาแผงรบัพลงังานแสงอาทติย์	และการใช้
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ผนงัอาคารเสรมิพนัธุไ์ม้ในอาคารนทิรรศการหลกัทีแ่สดง

หัวข้อเรื่องของงาน	

๕.	 อาคารมทีีว่่าง	ช่องโล่ง	หรอืช่องแสงสมัพนัธ์

ที่เชื่อมต่อถึงกันระหว่างภายนอกและภายในอาคาร	

ให้เกิดความรู้สึกที่โปร่งโล่ง	 โปร่งใส	 โปร่งตา	 และเกิด

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั	เช่น	อาคารนทิรรศการของเกาหลี	

เดนมาร์ก	และเยอรมนี		

๖.	 มกีารน�าวสัดใุหม่อย่างผ้าใบ	ผ้าใยสงัเคราะห์	

เหลก็	โลหะผสม	อะลมูเินยีม	และซเีมนต์	เป็นต้น	มาใช้ท�า

โครงสร้างอาคาร	โครงสร้างหลงัคาหรอืแผ่นบผุนงัอาคาร

ที่มีน�้าหนักเบา	โปร่งแสง	โปร่งตา	ประหยัดพลังงาน	เช่น	

โครงสร้างผ้าใบขึงเหนือแนวแกนของงานมหกรรมโลก	

ผนังและหลังคาอาคารของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 และ

ผนังอาคารแผ่นซีเมนต์โปร่งแสงส�าเร็จรูปของ	 อาคาร

นิทรรศการของอิตาลี
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๗.	 เหล็กเป็นวัสดุหลักที่ใช้เป็นโครงสร้างและโครงอาคาร	 เช่น	 แนวแกน,	 อาคารนิทรรศการ, 

รูปสถูปของเนปาล	แผ่นผนังบุหรือประดับอาคาร	เช่น	อาคารนิทรรศการของออสเตรเลีย

๘.	 การออกแบบใช้ระบบหน่วยพกิดัต่าง	ๆ 	เช่น	ขนาดมาตรฐานของวสัด	ุช่วงข้อต่อของโครงสร้าง	

แบบต่าง	ๆ	เพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง	การก่อสร้าง	และการรื้อถอน	

๙.	 นิทรรศการใช้สื่อแสง	 สี	 และเสียง	 ทั้งภาพนิ่งและภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ด้วยอุปกรณ์ 

และเทคนิคล�้าสมัย	ตื่นเต้น	เร้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมในระบบ	๓	มิติและ	4	มิติ	มีการแสดงแสง	

สี	เสียงทั้งภายนอกและภายในอาคาร	เช่น	นิทรรศการของ	จีน	ซาอุดีอาระเบีย	และสเปน
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งาน	EXPO	2010	ปิดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	๓๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยนายกรัฐมนตรี	

เวิน	 เจียป่าว	 (Wen	 Jiabao)	 แห่งประเทศจีน	 เป็นประธานในพิธี	 มีผู้น�าประเทศต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมในพิธี

ปิดจ�านวนมาก	 เช่น	ประธานาธิบดีศรีลังกา	ประธานาธิบดีเนปาล	นายกรัฐมนตรีฮังการี	 นายกรัฐมนตรี

ฟินแลนด์	 นายกรัฐมนตรีบาฮามาส	นายกรัฐมนตรีเลโซโท	 รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ	 ตลอดระยะ

เวลาของงานรวม	๑๘4	วนั	มผีูเ้ข้าชมงานทัง้สิน้	๗๓,๐๘4,4๐๐	คน	มากกว่าจ�านวนผูเ้ข้าชมทีต่ัง้เป้าหมาย

ไว้กว่า	๓	ล้านคน	 ในจ�านวนนี้เป็นชาวจีนถึงร้อยละ	๙4	ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่จีน

ต้องการให้ประชาชนจีนจ�านวนมากที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศรู้จักและเห็นความเจริญก้าวหน้า

ของประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกในงานนี้ให้มากที่สุด	 มากกว่าต้องการให้เป็นงานรับรองชาวต่างชาติ	 ต่างกับ

วัตถุประสงค์ของจีนในการจัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกป	ี ๒๐๐๘	 กรุงปักกิ่ง	 เมื่อ	 ค.ศ.	 ๒๐๐๘	 ซึ่งเป็น 

งานนัน้จนีต้องการทีจ่ะเชญิชวนชาวต่างชาตจิากทัว่โลกให้มารูจ้กัและเหน็ความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็

น่าอัศจรรย์ของจีน	ซึ่งจีนก็ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม	

งานมหกรรมโลกครั้งต่อไปจะจัดใน	ค.ศ.	๒๐๑๒	ที่เมืองยอซู	(Yeosu)	ประเทศเกาหลี	หลังจาก

นั้นใน	ค.ศ.	๒๐๑๕	ประเทศอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก	๒๐๑๕	ที่เมืองมิลาน	
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ประเทศไทยแสดงความสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก	ใน	ค.ศ.	๒๐๒๐	ได้ยื่นเสนอ

ต่อ	BIE	ขอจัดที่จังหวัดพระนครอยุธยา	เชียงใหม่	หรือชลบุรี	จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง	ในปีเดียวกันจะมีเมือง

หรือประเทศที่เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลกปี	 ๒๐๒๐	 อีกหลายประเทศ	 เช่น	 เมืองบริสเบน	

ประเทศออสเตรเลีย,	เมืองเซาเปาลู	ประเทศบราซิล,	เมืองโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมาร์ก,	เมืองอังการา

และเมืองอิสเมียร์	ประเทศตุรกี,	เมืองดูไบ	สหพันธรัฐอาหรับอิมิเรตส์	สหรัฐอเมริกาเสนอเมืองให้เลือกถึง 

๕	 เมือง	 ได้แก่	 เมืองฮิวสตัน	 รัฐเทกซัส,	 มินนีแอโพลิส	 รัฐมินนิโซตา,	 มหานครนิวยอร์ก	 รัฐนิวยอร์ก, 

เมืองซานฟรานซิสโก	 และเมืองลอสแอนเจลิส	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	 นอกจากนี้ยังมีเมืองเคปทาวน์	 ประเทศ

แอฟริกาใต้	 รวมทั้งจีนที่ยังสนใจจะขอเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลกอีกครั้งหนึ่งที่เมืองกวางเจา	 มณฑล

กวางตุ้ง	

งานมหกรรมโลกเป็นงานทีก่่อให้เกดิแรงจงูใจและพลงัในการสร้างสรรค์	แสดงความสามารถและ

ความพยายามในการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในบริบทต่าง	 ๆ	 ของมนุษยชาต	ิ ประเทศต่าง	 ๆ 

จึงหาโอกาสขอเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อแสดงศักยภาพของตนให้โลกรู้จัก	ซึ่งนอกจากความส�าเร็จของงาน

จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลกแล้ว	ยงัเป็นประโยชน์ต่อประเทศผูจ้ดัทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืง

โดยตรงอกีด้วย	ทีส่�าคญังานมหกรรมโลกเป็นโอกาสทีจ่ะได้เหน็และศกึษาผลงานสถาปัตยกรรมทีแ่ปลกใหม่	

และล�้ายุคสมัยของสถาปนิกชาติต่าง	ๆ	ทั่วโลกจ�านวนมากที่มารวมกันอยู่ในที่เดียวกัน

บรรณานุกรม
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Abstract Architecture in World Exposition 2010
 Mati  Tangphanich
 Associate Fellow of the Academy of Arts,
 The Royal Institute, Thailand
 
  From the first World Exposition called EXPO in short, architecture of 

exhibition halls is always the most important element. Many pavilions in the hosted 
cities became world famous landmarks. EXPO 2010 in Shanghi, the first EXPO held 
in a developing country had many interesting international hi-tech and innovative 
design pavilions Their good architecture value and characteristic enhanced the theme 
of this exhibition. Among them were the most popular and the most visited pavilions 
of China, Japan, Saudi Arabia, Spain, France, Germany, United Kingdoms, Italy, the 
United States of America and Thailand.
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