เอกสารแนบ 1
ชิงเต่า … ทะเลแห่งพืชสวนโลก
--------------------------------------หากจะให้คานิยามแก่เมืองชิงเต่า (Qingdao) คาแรกๆ ที่ลอยเข้ามาในความคิด
ของหลายคนคงหนีไม่พ้น “เบียร์ชงิ เต่า” และ “เทศกาลเบียร์นานาชาติชงิ เต่า” ที่โด่งดัง หรือไม่ก็
รู้จักเมืองแห่งนี้ผ่าน “ชายทะเล สายลม และแสงแดด” อันแสนงดงามของเมืองนี้ แต่หากจะนาคาถามนี้ไปถามผู้คนทั่วไปอีก
ครั้งในช่วงปี 2557 คงมีหลายคนที่ให้นิยามเมืองเบียร์ที่งดงามแห่งนี้ว่า “เมืองแห่งมหกรรมพืชสวนโลก”
มารูจ้ ักงานมหกรรมพืชสวนโลก
งานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานมหกรรมระดับนานาชาติที่สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (Association
of Horticulture Producers: AIPH) อนุมัติให้รัฐบาลของเมืองหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานขึน้ และแบ่ง
ขนาดกับช่วงเวลาของการจัดงานออกเป็น A1 A2 B1 และ B2 โดย A1 เป็นขนาดของงานที่ใหญ่ที่สุด คือมีระยะเวลาจัด
แสดงตั้งแต่ 3–6 เดือน มีผู้จัดแสดงจากอย่างน้อย 10 ประเทศ และผู้เข้าร่วมงานต้องยื่นเรื่องต่อสมาคมฯ ล่วงหน้าเป็นเวลา
6–12 ปี
ทั้งนี้ ตัวอย่างงานมหกรรมในระดับ A1 ได้แก่ งานมหกรรม
พืชสวนระหว่างประเทศที่นครคุนหมิง (Kunming) เมื่อปี 2542 ซึ่งในครั้งนั้นก็
ทาเอาคุนหมิงเป็นที่รู้จักของชาวโลกและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว
ได้ในระยะยาว และงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่ Beijing World Park
ณ กรุงปักกิ่งในปี 2562 หรืออีกราว 6 ปีข้างหน้า ส่วนงานระดับอื่นก็มีขนาดและ
หลักเกณฑ์ที่ลดหลั่นกันไป
งานมหกรรมพืชสวนโลกจัดขึน้ เพื่อแสดงพืชพรรณที่หายากและนวัตกรรมทางด้านพืชสวนของหลากหลาย
ประเทศ และถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการนี้ จนกล่าวได้ว่าเป็น “โอลิมปิกแห่งวงการพืชสวนนานาชาติ” นอกจากงาน
มหกรรมพืชสวนโลกจะเป็นพื้นที่ให้แต่ละประเทศได้นา “ของดี ของเด่น” ของตนมาจัดแสดงแล้ว ยังเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีด้านพืชสวนอีกด้วย
จวบจนปัจจุบัน งานมหกรรมพืชสวนโลกจัดมาแล้วทั้งสิ้น 30 ครั้ง เริ่มแรกจัดในทวีปยุโรปและประเทศ
สหรัฐอเมริกาในระหว่างปี 2494-2527 ต่อมาในปี 2513 ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกของเอเชียที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมนี้ขน้ึ
และได้จัดติดต่อกันถึง 4 ครั้งใน 4 เมือง
ต่อมาในปี 2536 เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน 1 ครั้ง และจังหวัดเชียงใหม่ของไทยก็ได้เปิดประตู
ต้อนรับพืชสวนจากนานาชาติเช่นกันในงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549” สาหรับประเทศจีนเอง
ก็ไม่น้อยหน้าชาติใด เพราะได้เป็นเจ้าภาพมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ที่นครคุนหมิงเมื่อปี 2542 นครเสิ่นหยาง (Shenyang) เมื่อ
ปี 2549 และนครซีอาน (Xi’an) เมื่อปี 2554 ทั้งนี้ยังไม่นับรวมการเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ไทเป (Taipei) เมื่อปี 2553
นอกจากนี้ จีนยังจะเป็นเจ้าภาพงานระดับรองลงไปอีกที่เมืองจิ่งโจว (Jingzhou) ในปี 2556 ตามด้วยงานใหญ่ “จัดเต็ม” ที่
เมืองชิงเต่าในปี 2557 รวมทั้งเมืองถางซาน (Tangshan) ในปี 2559 และที่กรุงปักกิ่งปี 2562
ถึงคิวชิงเต่า ... ประกาศศักดา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ภายหลังสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศครั้ง
ที่ 61 ที่เมืองซาราโกซา (Zaragoza) ประเทศสเปน (Spain) เมืองชิงเต่าก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืช
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สวนโลกในปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งจะเป็นเมืองชายทะเลเมืองแรกของโลกที่ได้เปิดบ้านต้อนรับพันธุ์ไม้จาก
นานาชาติ
ก่อนหน้านี้ เมืองชิงเต่าก็เคยผ่านงานยิ่งใหญ่ระดับโลกมาแล้ว เมื่อครั้นร่วมจัดการแข่งขันกีฬาทางน้าในงาน
โอลิมปิกและพาราลิมปิกเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา มาถึงวันนี้ ชิงเต่ากาลังเดินหน้าเต็มกาลังเพื่อกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้คนทั่ว
โลกได้ประจักษ์อีกครั้งกับงาน “2014 Qingdao International Horticultural
Exposition” โดยวางแผนจะจัดบนเนื้อที่กว่า 2.4 ล้านตารางเมตร หรือประมาณ
1,500 ไร่ ณ บริเวณ “อุทยานเขาไป๋กวั่ ” ก่อนจะเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วง
เดือนเมษายน–ตุลาคม 2557
งานมหกรรมพืชสวนโลกชิงเต่า 2557 จะถูกสรรสร้างขึน้ ใน
แนวคิดหลัก “From the Earth, For the Earth” เพื่อเน้นย้าแนวคิดของความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
และการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซในเรือนกระจก ด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านหยวน หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท
ภายในงานมีการจัดแสดงตามแนวคิด “เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการสรรสร้างของธรรมชาติ ”
ซึ่งออกแบบและจัดแบ่งออกเป็น 12 สวนย่อยที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยถนนดอกไม้แนวเหนือใต้ และถนนแนวต้นไม้แนวตะวันออก-ตะวันตก
เมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกชิงเต่าได้เปิดตัว “โลโก้” และ “มาสคอต” ประจางานนี้ออกสู่
สาธารณะเป็นที่เรียบร้อย
สาหรับโลโก้ของงานได้
แรงบันดาลใจมาจากตัวอักษรจีน “艺” ที่
แปลว่าศิลปะ ซึง่ คนจีนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคน
เข้ากับธรรมชาติ และตรงกลางของโลโก้ท่ีเป็นสีเขียว
ซึ่งสื่อถึงแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับแนวคิดหลักของงาน ขณะที่มาสคอตของงาน
มหกรรมพืชสวนโลกชิงเต่าคือ นางฟ้าประจามหาสมุทรชื่อว่า “ชิงชิง” คาว่า
“ชิง” มาจากพยางค์แรกของชือ่ เมืองชิงเต่า นอกจากนั้น “ชิง” ในภาษาจีนยังหมายถึง “สีฟา้ อมเขียว” ซึ่งสื่อถึงเมืองทะเล
อย่างชิงเต่าและแนวคิดการพัฒนาอย่างสีเขียวได้เป็นอย่างดี
ขณะนี้ โครงสร้างพื้นฐานของงานมหกรรมฯ ได้ลุล่วงไปแล้วมากกว่าร้อยละ 80 คนงานเริ่มต้นเพาะปลูก
พืชพันธุ์ต่างๆ และสิ่งก่อสร้างหลัก 7 แห่งภายในงานก็เริ่มงานก่อสร้างแล้ว โดยเฉพาะพาวิลเลียนแนวคิดหลัก อาคารหลักของ
งานที่จะสร้างเป็นรูปกุหลาบจีน ดอกไม้ประจาเมืองชิงเต่า
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มตอบรับเข้าร่วมจัดพื้นที่ในงานนี้แล้วกว่า 40 ประเทศ ทั้งในส่วนของสวน
นานาชาติ และสวนของจีน (ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) ประเทศไทยก็เข้าร่วมจัดมหกรรมฯ ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และเป็น
ประเทศแรกที่ตอบรับเข้าร่วมงานด้วย ตัวแทนจากประเทศไทยคือ “เมืองพัทยา” เมืองที่เป็นเมืองทะเลและเมืองท่องเที่ยว
เหมือนชิงเต่า การร่วมมือกันจัดงานครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง 2 เมืองที่ใน
อนาคตจะมีเที่ยวบินบินตรงถึงกัน (สนามบินนานาชาติชิงเต่า–สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา)
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ปลูกดอกไม้บนชายหาด
เมืองชายทะเลอย่างชิงเต่ากับงานมหกรรมพืชสวนโลก ดูเป็นคาสองคา
ที่ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกันได้ แต่เพราะเหตุใดเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่า “ทะเลงาม” และ
“เบียร์อร่อย” ถึงได้รับเสียงอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้
ประการแรก อุณหภูมิที่ชิงเต่าเหมาะสมกับการเพาะปลูกพันธุ์ไม้
หลากหลายชนิด
ประการทีส่ อง ชิงเต่าเป็นเมืองที่มคี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจของจีนเป็น
อย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นเมืองเอกของมณฑลชานตง และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจีนแล้ว ชิงเต่ายังเป็นเมืองท่าที่เชื่อมต่อกับท่าเรือกว่า 450 ท่า (130 ประเทศ) ทั่วโลก
อีกด้วย ส่วนเศรษฐกิจของชิงเต่าเอง ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วมาโดยสม่าเสมอ และด้วยความที่เป็นเมืองท่า ภายในเมืองจึงเต็มไป
ด้วยการค้าขายระหว่างประเทศ และการลงทุนจากต่างชาติ
ประการทีส่ าม การคมนาคมของชิงเต่าสะดวกสบาย และชิงเต่าก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก
ทางน้า และทางอากาศที่สาคัญของประเทศจีน พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีในสายตาของนานาชาติด้วย
ประการทีส่ ี่ ชิงเต่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน ซึ่งมีทั้งธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะทะเล
ที่ขึ้นชื่อ และสถาปัตยกรรมแบบเยอรมันและแบบสมัยใหม่ และยังไม่นับรวม “เบียร์ชงิ เต่า” และ “เทศกาลเบียร์นานาชาติ” ที่
ดึงดูดคอน้าเมาทั้งหลายให้มาลิ้มลองเบียร์ดังถึงถิ่นกาเนิดอีกด้วย จึงทาให้ระบบการบริการของชิงเต่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ และ
ผู้ประกอบการในชิงเต่าก็มีประสบการณ์มากมาย
ทะเลชิงเต่า ... ทะเลสวน ทะเลคน ทะเลเงิน
ถึงแม้ว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจะเป็นงานที่ไม่ได้หวังผล
กาไร แต่ผลพลอยได้ที่ได้จากงานนี้กลับมากมายจนนับไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียว
จึงไม่แปลกเลยที่หลายเมือง หลายประเทศต่างพากันแย่งชิงตาแหน่งเจ้าภาพจัด
งานนี้กัน สาหรับรัฐบาลของชิงเต่าเองก็สนับสนุนให้การจัดงานมหกรรมพืชสวน
โลกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การผลักดันการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี
2550 แล้ว เพราะรัฐบาลเชื่อว่าโอกาสนี้จะช่วยพัฒนาเมืองชิงเต่าได้อย่างรวดเร็ว
และนาพาชิงเต่าก้าวไปสู่เมืองระดับโลก
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มหกรรมพืชสวนโลกจะช่วยพัฒนาชิงเต่าได้อย่างไร? แต่ที่แน่ๆ คือ หากชิงเต่าจัดงานนี้ออกมาได้ดี ก็
เท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองชิงเต่า ทาให้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพ และยกระดับภาพลักษณ์ของชิงเต่าในสายตาของ
นานาชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชิงเต่ากับทั่วโลกต่อไป
รวมทั้งดึงดูดการลงทุนจากบริษัทท้องถิ่นและต่างถิ่นอีกด้วย ในทางกลับกัน ชิงเต่า
เองก็ได้ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นานาประเทศนามาจัดแสดงในงาน
ด้วยเช่นกัน
การได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพงานยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้
กระตุ้นให้ชิงเต่าต้องเร่งการพัฒนาตนเองต่อจากเมื่อครั้นจัดการแข่งขันเรือใบใน
โอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2551 และหากมองย้อนกลับไปดูงานมหกรรมพืชสวน
โลกปี 2554 ที่นครซีอาน มณฑลส่านซี จะเห็นได้ว่า สนามบินนานาชาติเสียนหยางได้ต้อนรับผู้โดยสารขาเข้ามากกว่าเดิม
กว่าร้อยละ 20 ในช่วงเวลาของการจัดมหกรรมพืชสวนโลก ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในเมืองให้เพียงพอ
สาหรับการรับรองผู้คนจานวนมากจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชิงเต่า รวมทั้งต้อง
พัฒนาเมืองทั้งเมืองให้สมดุลกันด้วย
นอกจากนี้ งานมหกรรมพืชสวนโลกชิงเต่า ยังเป็นแรงผลักดันชั้น
เยี่ยมสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวภายในเมือง จากการคาดการณ์ งานมหกรรม
พืชสวนโลกชิงเต่าน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 10 ล้านคน ซึ่งสร้าง
โอกาสมากมายมหาศาลแก่ธุรกิจบริการทั้งหลาย ทั้งธุรกิจที่พัก คมนาคม
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น งานมหกรรมที่จัดแสดงยาวนานกว่า
ครึ่งปีก็คงจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญจุดใหม่ ที่ทาให้เมืองชิงเต่าไม่ได้เป็นเมืองที่เน้นการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่าง
เดียว
หลังจากปิดม่านมหกรรมพืชสวนโลกชิงเต่าปี 2557 รัฐบาลชิงเต่าวางแผนจะปรับพื้นที่จัดแสดงให้เป็นย่าน
ที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจใหม่ ซึ่งจะเปิดให้ทั้งนักธุรกิจจีนและต่างชาติเข้ามาประมูลการก่อสร้างดังกล่าว การแข่งขันกีฬาเรือใบ
ในโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่ชิงเต่าเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรุงปักกิ่งเมื่อปี 2551 ได้นาชื่อ “City of Sailing” มาให้กับเมืองชิง
เต่า และแน่นอนว่าเหลืออีกเพียง 1 ปี มหกรรมพืชสวนโลกชิงเต่าปี 2557 ก็จะสร้างชื่อให้เมืองชิงเต่าอีกครั้งในฐานะที่เป็น
เจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งแรกที่จัดได้อย่างดีเยี่ยมบนพื้นที่ภูเขาในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าทะเลงามแห่งนี้
นี่จะเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งสาหรับประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยในการเอาประโยชน์จากการเป็น
เจ้าภาพจัดงานนานาชาติอีกครั้งของจีน แต่ไทยเราจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด ยังเป็นคาถามที่รอคาตอบอยู่ ...
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