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O 
Vision Zero และ Circular Economy 
Package วิสัยทัศน์กำรจัดกำรของเสีย
ของสหภำพยุโรป 

การจัดการของเสีย 
ที่มาของข่าว - EC 

Zero Waste Europe เป็นวิสัยทัศน์ของสหภาพ
ยุโรปในการลดปริมาณของเสียให้เหลือศูนย์  
กล่าวคือพยายามลดปริมาณของเสียท่ีต้องน าไป
จัดการขั้นสุดท้ายด้วยการฝังกลบ หรือการเผา
ท าลายให้ เหลือน้อยท่ีสุด วิสัยทัศน์ดังกล่าว        
ริ เริ่มมาตั้ งแต่ปี  2554 และตั้ งอยู่บนพื้นฐาน          
ท่ีพยายามผลักดันให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
เป็ น  Circular Economy เพื่ อลดภาระด้ าน
สิ่งแวดล้อมท่ีคนรุ่นต่อไปจะต้องแบกรับ และ            
เพิ่ มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของ
ประชากร 

ห ลั ก ก า ร  Zero Waste Europe เ น้ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการ  
ของเสีย และก าหนดมาตรการป้องกันการเกิด 
ของเสียไว้ในแผนชุมชน นอกจากนี้แล้วยังเน้นถึง
ความจ าเป็นของการศึกษาลักษณะของของเสีย 
แต่ละประเภท (Waste Stream) เพื่อระบุปริมาณ
ของเสียตกค้าง (residual waste) ซึ่งเป็นของเสีย

ท่ีไม่สามารถน าไป Reuse หรือ Recycle ได้ 
เพ่ือลดปริมาณของเสียตกค้างให้เหลือน้อยท่ีสุด 

ชุมชนจ านวนมากโดยเฉพาะในอิตาลีและสเปน 
ได้น าเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เช่น 
เมือง Capannori ในแคว้น Tuscany ประเทศ
อิตาลี เมืองดังกล่าวมีประชากร 47,000 คน   
โดยในช่วงปี 2533 ประชาชนในเมืองต่อต้านการ
สร้างเตาเผาขยะและได้ เสนอแนวคิด  Zero 
Waste มาใช้เพื่อจัดการของเสียแทนการเผา      
ผลท่ีได้คือเมืองสามารถลดปริมาณของเสีย            
ของตนได้ถึงร้อยละ 39 (เทียบกับปี 2547) ซึ่ง
หมายความว่าประชาชนในเมืองสามารถลด
ปริมาณของเสียโดยเฉลี่ยต่อปีจาก 700 กิโลกรัม
ต่อปี ให้เหลือเพียง 430 กิโลกรัมได้ นอกจากนี้ 
ของเสียกว่าร้อยละ 80 ของเมืองได้รับการคัด
แยกท่ีแหล่งก าเนิด (sorted at source) และถูก
น าไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse/Recycle) หรือ
น าไปท าปุ๋ย (composting) ส่งผลให้ปริมาณ 
ของเสียท่ีต้องน าไปฝังกลบเหลือเพียงร้อยละ 18 
ในปัจจุบันเมือง Capannori ได้ตั้งเป้าหมายท่ีจะ
ลดปริมาณของเสียท่ีจะน าไปฝังกลบให้หมดไป
ภายในป ี2563 (ค.ศ. 2020) 

อย่างไรก็ตามในการน าเอาวิสัยทัศน์ดังกล่าว           
มาด าเนินการในสหภาพยุโรป ยังมีความท้าทาย
เป็นอย่างมาก เพราะประเทศสมาชิกมีศักยภาพ
ในการจัดการของเสียท่ีแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง
เช่น ออสเตรียและเยอรมนีสามารถ Recycle 
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ของเสียได้มากกว่าร้อยละ 65 ในขณะที่โรมาเนีย
สามารถ Recycle ของเสียได้เพียงร้อยละ 1 

ข้อจ ากัดท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การออก
ระเบียบเพื่อบังคับใช้ สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่ง
ในประเทศสมาชิกท่ีไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้
กฎหมาย และการตั้งเป้าหมายดังกล่าว เพราะ
มองว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ
และบริษัทต่างๆ กฎหมายการฝังกลบขี้เถ้าท่ีเกิด
จากการเผาขยะ เป็นอีกประเด็นท่ีต้องได้รับ           
การพิจารณาอยู่ เพราะยังไม่มีความชัดเจนว่า
หลุมฝังกลบขี้เถ้า (Landfill for Inertial Waste) 
จะถูกรวมอยู่ในเป้าหมาย No landfill หรือไม ่

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปยังเดินหน้า
เพ่ือผลักดันแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้
เสนอ Circular Economy Package เมื่อวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2557 ซึ่งระบุเป้าหมายในการเพิ่ม
สัดส่วนการ Recycle ของเสียชนิดต่างๆ เพิ่ม
ความเข้มงวดของข้อบังคับด้านการเผาขยะและ
การฝังกลบ และเสนอร่างระเบียบและการ
ทบทวนกฎหมายใน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ของเสีย
ตามกฎหมายว่าด้วยของเสียของสหภาพยุโรป 
(EU Waste Framework Directive 2008/98/EC) 
2) บรรจุภัณฑ์และของเสียจากบรรจุภัณฑ์  
(Packaging and Packaging Waste Directive 
94/62/EC) 3) หลุมฝังกลบ (Landfill Directive 
1999/31/EC) 4) ยานพาหนะหมดสภาพ (End of 
Life Vehicles Directive 2000/53/EC) 5) 
แบตเตอรี่ต่างๆ (Batteries and Accumulators 

and Waste Batteries Directive 2006/66/EU) 
และ 6) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE directive 
2002/96/EC) 

ข้อเสนอดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ
ไว้ เช่น 1) เพิ่มสัดส่วนการ Re-use ของเสียจาก
เทศบาลต่างๆในสหภาพยุโรปให้เป็นร้อยละ 70 
ของของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขี้นท้ังหมดภายใน          
ปี 2573 (ค.ศ. 2030) 2) เพิ่มสัดส่วนการ Recycle 
บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นร้อยละ 80 ภายในปี 2573 
และ 3) ยุติการฝังกลบของเสียท่ี Recycle ได้ 
(Recyclable Waste) และของ เสี ย ท่ี ไ ม่ เ ป็ น             
ของ เสี ยอั นตราย (Non-hazardous Waste)              
โดยสิ้นเชิง เป็นต้น  

ปั จ จุ บั น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร  ยุ โ ร ป ไ ด้ เ ริ่ ม
ก ร ะ บวน ก า รทบทวน  Circular Economy 
Package เพื่อเพิ่มความเข้มงวดของข้อเสนอ
ต่างๆ และคาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนอใหม่ภายใน
ปี 2558 นี้ 

เตำเผำขยะ  MVA Pfaffenau และ 
Simmeringer Haide ของกรุงเวียนนำ 
การจัดการของเสีย 
ที่มาของข่าว WKU 

เตาเผาขยะ MVA Pfaffenau เป็นหนึ่ งในสาม
เตาเผาขยะของกรุงเวียนนา[1] เตาดังกล่าวได้เริ่ม
ด าเนินการมาตั้ งแต่ เดือนกันยายน ปี 2551              
เป็นหนึ่งในมาตรการการจัดการของเสียและ          
ขยะของกรุงเวียนนาซึ่งมีมากกว่า 250,000 ตัน 

https://wordpress.com/post/62236834/869/#_ftn1
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ต่อปี กระบวนการจัดการดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานของสหภาพยุโรป 

 

หน่วย งาน WKU (Vienna municipal environmental 
protection project  group ) เริ่มท าการวางแผน
สร้างเตา MVA Pfaffenau ในปี 2545 ศึกษาการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)            ใน
ปี 2547 และเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2549 
โดยใช้เวลาก่อสร้างท้ังหมด 2 ปีและ 6 เดือน 

ขยะท่ีถูกส่งมาท่ีเตา MVA Pfaffenau เป็นขยะ
ท่ีมาจากครัวเรือน และสถานประกอบธุรกิจ            
ส่วนขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมจะถูกส่งไป
ท่ีเตาเผา Simmeringer Haide ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ตรงกันข้ามกับ MVA Pfaffenau 

MVA Pfaffenau เป็นเตาเผาขยะท่ีใช้หลักการ 
Grate furnace with multi-stage flue-gas 
cleaning system and wastewater treatment 
และ Extraction-back-pressure steam turbine 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน (heating) 
กล่ าวคือเป็นเตาท่ีน าเอาพลั งงานท่ี ได้ จาก               
การเผาขยะ มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและ
ความร้อนเพื่อส่งให้ครัวเรือนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีรอบๆ 

โดยในปัจจุบันสามารถผลิตพลังงานความร้อน
ส าหรับ 50,000 กว่าครัวเรือน และพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับ 25,000 ครัวเรือน 

ในแต่ละวัน  MA 48 ซึ่ ง เป็นหน่วยงานของ          
กรุงเวียนนาน าเอาขยะมาส่งท่ี MVA Pfaffenau 
มากกว่า  20 คันรถบรรทุก ในแต่ละชั่ วโมง          
ขยะกว่า 32 ตันจะถูกเครนยกเข้าเตาเผาท่ีมี
อุณหภูมิกว่า 850 องศาเซลเซียส ไอร้อนท่ีได้
จากการเผาจะถูกน าไปสร้างไอน้ าท่ีมีความดันถึง 
40 Bar และมีอุณหภูมิ  400 องศาเซลเซียส              
ไอน้ านี้จะถูกน าไปผลักดันใบพัด เพื่อสร้ าง
พลังงานไฟฟ้า และให้ความร้อนต่อครัวเรือนท่ีมี
โครงข่ายเชื่อมต่ออยู่ สัดส่วนพลังงานท่ีสามารถ
น ามาใช้นั้นสูงถึงร้อยละ 76 ของพลังงานท่ีมีอยู่
ในขยะที่ถูกน ามาส่งเลยทีเดียว 

หลังจากกระบวนการเผาไหม้ผ่านไปประมาณ            
1 ชั่วโมง ขี้เถ้า เศษผงฝุ่นและวัสดุท่ีไม่เผาไหม้จะ
ถูกล าเลียงออกจากเตาเผา วัสดุบางส่วนจะถูกคัด
เพื่อน าไปเป็นส่วนประกอบของการผลิตเหล็กกล้า 
ส่วนขี้เถ้าท่ีเหลือจะถูกล าเลียงไปฝังกลบท่ีเขต 
Rautenweg ชายเมืองเวียนนา 

เตาเผา Simmeringer Haide เป็น เตาเผาขยะ
อุตสาหกรรมและขยะอันตราย อยู่ในความดูแล
ของบริษัท Wien Energie GmbH บริษัทพลังงาน
ท่ีกรุงเวียนนาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/06/guentherz_2010-06-19_0007_wien11_mva_pfaffenau.jpg
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เตาเผาขยะ Simmeringer Haide มีหลักการคล้าย
กับเตา MVA Pfaffenau กล่าวคือสามารถผลิต
พลังงานความร้อนและกระแสไฟฟ้าได้จากการเผา
ขยะ แต่เตา Simmeringer Haide ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีล้ าสมัยกว่า สามารถจัดการขยะ
อุตสาหกรรม ขยะอันตราย ขยะ Recycle และ
กากตะกอนน้ าเสีย (Sewage sludge) นอกจากนี้
ยั ง เป็นเตาเผาขยะในรู ปแบบ Rotary Kilns             
เตาแรก ท่ีได้รับใบประกาศ EMAS III จากสหภาพ
ยุโรปในด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Eco-
management) นอกจากนี้ยังได้ใบประกาศต่างๆ 
เช่น ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 

 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม           
และคณะ ศึกษำดูงำน เตำเผำขยะ 
Simmeringer Haide ระหว่ำงเข้ำร่วม
กำรประชุม Vienna Energy Forum 
2015 
ประชาสัมพันธ์ 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมและคณะ ได้เดินทางมากรุงเวียนนา 

ในระหว่างวันท่ี 17-22 มิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา 

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเข้าร่วมการประชุม Vienna 

Energy Forum (VEF) ท่ีกรุงเวียนนา และศึกษา 

ดูงานด้านการจัดการของเสียของกรุงเวียนนา           

โดยได้ เข้าเยี่ยมชมเตาเผาขยะ Simmeringer 

Haide ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 และเข้าร่วม

การประชุม VEF ระหว่างวันท่ี 18-20 มิถุนายน 

ก่อนท่ีจะเดินทางไปร่วมการเจรจาธุรกิจ พบปะ

หารือกับองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางด้านอาหารในงาน Expo Milano  

2015 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาล ี 

 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/06/modernisierung_von_kesselanlagen_8_overlay.jpg
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Vienna Energy Forum 2015 

UNIDO 
ที่มาของข่าว: UNIDO 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Vienna Energy Forum (VEF)           
เป็นการประชุมด้านพลังงานระดับโลกท่ีถูกจัดขึ้น
ทุกๆ สองปี การประชุมดังกล่าวได้รับการริเริ่ม  
ขึ้นในปี 2551 โดยรัฐบาลออสเตรีย สถาบันวิจัย 
IIASA (International Institute for Applied 
System Analysis) และองค์การสหประชาติ  
จุดประสงค์หลักของการประชุม คือ การเสวนา     
ถึงบทบาทของพลังงานในบริบทของความท้าทาย
ด้านต่างๆ ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจุดประสงค์นี้  
ตั้งอยู่บนหลักการ 2 ข้อคือ 1) การสร้างเศรษฐกิจ
ท่ียั่ งยืนจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเปลี่ ยนระบบ
พลั ง งาน  (Sustainable Economy needs to 
reform energy systems) 2) การจัดหาแหล่ ง
พลังงานมีผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน (Energy supply is strongly connected 
to every aspects of inclusive and 
sustainable development) 

การประชุม VEF ในปี 2558 เป็นการประชุม VEF 
ครั้ ง ท่ี  4 ในหั วข้ อ  Sustainable Energy for 
Inclusive Development วาระส าคั ญของ            
การประชุมคือ 1) บทบาทของพลังงานยั่งยืนใน

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 2) การจัดการอุปสงค์
ด้านพลังงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น 3) แนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและการจัดหา
พลังงาน 4) นวัตกรรมระบบการเงินท่ีผลักดัน
พลังงานทางเลือก 5) แนวทางการสนับสนุน          
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การประชุม          
ครั้งนี้มีนัยส าคัญในบริบทของเวทีการพัฒนา
ระดับนานาชาติ เพราะการประชุม VEF เป็นเวที
การประชุมด้านพลังงานระดับสูง (High level 
forum) ท่ี เปิ ด ให้ ประชาชน ท่ั ว ไปสามารถ                     
เข้าไปมีส่วนร่วม และการประชุมดังกล่าวจะถูก
จัดขึ้นก่อนหน้าการประชุมด้านการวางแผน            
ก า รพั ฒน าอย่ า ง ยั่ ง ยื นหลั งปี ค . ศ .  2015 
(Sustainable Development Goals Summit)
ท่ี นครนิ วยอร์ ก  และการประชุ ม  UNFCCC 
(United Nations Framework Convention on 
Climate Change) หรื อ  COP21 ท่ี กรุ งปารี ส    
การประชุมท้ังสองถือเป็นวาระการประชุมระดับ
นานาชาติ ท่ีส าคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องกับ             
การประชุม VEF อย่างมีนัยส าคัญ 

อาณัติของการประชุม VEF 3 ครั้งแรกมีดังต่อไปนี้ 

การประชุม VEF ครั้งแรกในปี  2552 จัดขึ้น
ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ท่ีประชุมได้พิจารณา
นโยบายการจัดการพลังงานอย่างบูรณาการ        
หลังป ี2563 ภายใต้หัวข้อ “Toward an integrated 
energy agenda beyond 2020: Securing 
sustainable policies and investments”              
ท่ี ประชุ ม ได้ ส รุ ป เนื้ อห าการประชุ ม เ ป็ น

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/06/vef2015_flyer_final_19nov-1.jpg
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ข้อเสนอแนะจ านวน 6 ข้อโดยมีประเด็นหลัก            
คือการน าเสนอ Energy Development Goal             
ท่ีมุ่งยกระดับการเข้าถึงพลังงานภายในป ี2573 

หัวข้อการประชุม  VEF ประจ าปี  2554  คือ 
“Energy for all – Time for action” หั วข้ อ
ดังกล่าวมุ่ งผลักดันเป้าหมายของเลขาธิการ
สหประชาชาติในหัวข้อ Sustainable Energy for 
All การประชุม VEF ได้ช่วยยกระดับความสนใจ
และโมเมนตัมของการพัฒนาในหัวข้อดังกล่าว 

การ ประชุม VEF ครั้งท่ี 3 ในปี 2556 ถูกจัดขึ้นใน
หัวข้อ “One Year after Rio+20: The energy 
future we want” หัวข้อและเนื้อหาของการ
ประชุมตั้งอยู่ในบริบทของการเจรจาต่อรองวาระ
การพัฒนา Post-2015 Development Agenda 
ผลจากการประชุมมีส่วนช่วยท าให้โครงสร้าง           
และกรอบการพัฒนา Post-2015 Development 
Agenda มีความก้าวหน้ามากขึ้น 

UNIDO สำนสมัพันธ์แน่นแฟ้นกับจีน 
UNIDO 
ที่มาของข่าว: UNIDO 

เมื่ อวั น ท่ี  9 มิ ถุ นายน 2558 นาย Li Young 
ผู้อ านวยการใหญ่  UNIDO ได้ เข้าพบนาย Li 
Keqiang นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการ จุดประสงค์ของการเยือน           
อย่างเป็นทางการครั้ งนี้คือการสานสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและประเทศจีน เพื่อผลักดัน           
ความร่วมมือระหว่างจีนและ UNIDO ในอนาคต 

นาย Li Young ได้กล่าวขอบคุณนาย Li Keqiang 
ท่ี ได้ ให้ความสนับสนุนองค์กร  และได้กล่ าว
รายงานผลการด าเนินการขององค์กรตั้งแต่ปี 
2556  ในด้ านต่ า งๆ  อาทิ เช่ น  identifying 
strategic positions, innovation of service 
models และ improvement of efficiency in 
internal management โดย ได้ กล่ าวย้ า เป็ น
พิ เศษถึ งผลงานขององค์กรท่ีได้ ผลักดั นให้  
Inclusive and Sustainable Industrialisation 
Development (ISID) ได้ รั บการบรรจุ ไ ว้ ใน 
Sustainable Development Goal 9 และการ
ด าเนินการโครงการ Programme for Country 
Partnership (PCP) น าร่องในประเทศเอธิโอเปีย
และเซเนกัล 

ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา UNIDO  ได้ด าเนินโครงการ
ความร่วมมือกับประเทศจีนเป็นจ านวนกว่า 350 
โครงการ มีมูลค่ารวมกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ 
UNIDO เป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรแรก            
ท่ี ให้ความช่ วยเหลือกับประเทศจีนในด้ าน               
ก ารก่ อตั้ งพื้ น ท่ี เ ศ รษฐกิ จพิ เ ศษ  ( Special 
Economic Zones) และ Industrial parks อีกท้ัง
ยั งช่วยเหลือประเทศจีนในการก่อตั้ งพื้ น ท่ี             
การลงทุนในเขต Xiamen 

นโยบายความร่วมมือระหว่างจีนและ UNIDO            
ในปัจจุบันมุ่ งเน้นในด้ าน Food safety และ         
การพัฒนา Green Industry ในอนาคต โดย            
คาดว่ าจะมีความร่ วมมือในด้ าน Industrial 
capacity และการชักชวนให้นานาประเทศและ
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UNIDO ได้ร่วมผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม ใน
ประเทศจีนผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้ และ Best 
practices ภายใต้รูปแบบความร่วมมือ South-
South และ North-South cooperation 

เก็บตก EXPO Milano 2015 

ง า น  World Exposition Milano 2015, Italy 
หรือเรียกสั้นๆ ว่า งาน Expo Milano 2015 เป็น
งานแสดงท่ีรวบรวมเอาสุดยอดนวัตกรรมและ
เอกลักษณ์จากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงไว้ท่ีเดียว 
ภายใต้หัวข้อ Feeding the Planet, Energy 
for Life ทีมเจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ ได้มีโอกาส
ไปร่วมและเยี่ยมชมอาคารแสดงของไทย มาเลเซีย 
UAE คาซัคสถาน ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร   
จึงได้เก็บบรรยากาศมาฝากผู้อ่าน 

Thailand Pavilion 

 

อาคารแสดงประเทศไทยได้น าเสนอแนวคิด 
“Nourishing and Delighting the World” หรือ
การเลี้ยงดูโลกอย่างยั่งยืน มีการน าเสนอศักยภาพ
ด้านเกษตรกรรมของไทย ผ่านการออกแบบ

สถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์จาก 3 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ งอบ พญานาค และฐานเจดีย์ อันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย และมีการ
แสดงและกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความบันเทิง
ให้กับผู้เข้าชม 

พื้นท่ีการจัดงานของประเทศไทยแบ่งเป็นสามส่วน
ด้วยกัน ได้แก่ HALL A - สุวรรณภูมิ Golden 
Land HALL B - ครัวไทยสู่ครัวโลก - Kitchen to 
the World และ HALL C - กษัตริย์แห่งเกษตร 
King of Agriculture 

โดย HALL A น าเสนอความอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไทย ผ่านเทคนิคโฮโลแกรม 3 มิติ ใน 
HALL B มีการใช้เทคนิคการฉายภาพบนพื้นผิว
รอบทิศทาง ร่วมกับการแสดงเต้นของนักแสดง 
เล่าเรื่องทุกขั้นตอนของการเกษตรและอาหาร 
รวมท้ังศักยภาพในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาหารของประเทศไทยเช่น ความคิดสร้างสรรค์ 
และเทคโนโลยี และ Hall C น าเสนอพระราช 
กรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวผ่านวีดทัิศน์ 
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Malaysia Pavilion 

 
ประเทศมาเลเซียได้น าเสนอการแสดงในหัวข้อ  
“Towards a Sustainable Food Ecosystem” 
ซึ่งไฮไลท์กิจกรรมและมาตรการของมาเลเซีย          
ในด้านความย่ังยืน การเกษตรและการมีส่วนร่วม 
โดยเน้นในด้านความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นท่ีกว่า 
2,047 ตารางเมตร ห้องแสดงมีรูปคล้ายกับเมล็ด
พืชป่าเรียงต่อกัน ในส่วนแรกมีการแสดงวีดิทัศน์
เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ในส่วนท่ีสองและสาม
เป็นการจ าลองป่าดงดิบ ท่ีมุ่งแสดงให้เห็นถึง  
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ และตอกย้ า
ความส าคัญในการรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้ ส่วนใน
พื้นท่ีสุดท้ายมีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ และ           
การสอนท าอาหารมาเลย์ โดยมีผู้ให้ความสนใจ  
นั่งฟังและรับชมเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมี
บริเวณร้านอาหารท่ีให้บริการเครื่องดื่มและ
อาหารพื้นบ้านของมาเลเซียอีกด้วย  

 

 

UAE Pavilion  

  

พื้นท่ีการแสดงของประเทศ UAE สร้างขึ้นโดย
จ าลองลักษณะของทะเลทราย โดยผู้เข้าชมจะได้
เดินผ่านก าแพงทรายท่ีคล้ายช่องแคบในหุบเขา 
ระหว่างพื้นท่ีก็มีการจัดแสดงเรื่ องราวและ             
ความท้าทายของประเทศ UAE ในด้านอาหาร 
พลังงานและความยั่งยืน ประเด็นท่ี UAE ยกมา
น าเสนอคือ “In the future, will it be possible 
to ensure sufficient, good, healthy 
sustainable food for all mankind?”             
ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ หั ว ข้ อ ข อ ง  Expo 2015               
ในส่วนท่ีสองมีการจัดแสดงวีดิทัศน์ท่ีเล่าเรื่อง
ความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ   
ความร่วมมือของมนุษยชาติผ่านตัวละครเด็กหญิง
ชื่อซาร่า ท่ีย้อนอดีตกลับไปเสาะหาความส าคัญ
ของต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ และในส่วนสุดท้าย          
มีการจัดแสดงเพื่อโปรโมต Expo 2020 ท่ีจะจัด
ขึ้นท่ีกรุง Dubai ประเทศ UAE  
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Kazakhstan Pavilion  

 
พื้ น ท่ีการจั ดแสดงของคาซั คสถานมีความ
สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก น าเสนอประเด็นด้าน
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่ าง
พอเพียง โดยผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของประเทศบนพื้นท่ีการจัดแสดงประมาณ 2,396 
ตารางเมตร ในส่วนแรกมีการน าเสนอวีดิทัศน์
ร่ ว ม กั บ ก า ร ว าด รู ป โ ด ย ใ ช้ เ ง า ท ร า ย เ ล่ า
ประวัติศาสตร์ของประเทศ ไปท่ีจุดเริ่มต้นของ
ประเทศ หลังจากนั้นในส่วนท่ีสองมีวีดิทัศน์ 4 มิติ
ท่ีใช้ ในการน าเสนอจุดต่ างๆ ท่ีน่าสนใจของ
คาซัคสถานส่วนในพื้นท่ีสุดท้ายเป็นห้องท่ีน าเสนอ
แหล่งอาหารด้านต่างๆ ของประเทศท้ัง นมม้า 
แอปเปิ้ล Almaty และไข่ปลาคาร์เวียร์ท่ีเล่ืองชื่อ 
และมีการโปรโมตงานแสดง  "Astana Expo 
2017" ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  "Future Energy" 
นอกจากนั้นยังมีพื้นท่ีท่ีให้บริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีเป็นเอกลักษณ์ของคาซัคสถานด้วย 

 

 

 

Japan Pavilion 

 
อาคารแสดงของประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก แถวคิวท่ีต่อรอเข้าชมนั้นว่ากันว่า
ใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง หัวข้อท่ีญี่ปุ่นน าเสนอได้แก่ 
"Harmonious Diversity"   ในพื้ น ท่ี ส่ วนแรก            
มีการน าเสนอถึงแนวคิดด้านอาหารของประเทศ
ญี่ปุ่นท่ี เน้นการเคารพและให้ เกี ยรติอาหาร               
ผ่านศิลปะทาง Digital ในส่วนท่ีสองเป็นการเล่า
เรื่องความส าคัญของข้าวและผลิตผลการเกษตร
ต่างๆ โดยใช้เทคนิค Digital ร่วมกับต้นบัวจ าลอง
ท่ีสวยงาม มีการแสดงนิทรรศการด้านอาหาร             
ทีเรียบเรียงเอาอาหารประเภทต่างๆ ท้ังคาวและ
ห ว า น  ข้ า ว น า น า ป ร ะ เ ภ ท ม า ร่ ว ม กั น                     
ในส่วนสุดท้ายผู้ จัดงานได้น าเสนอแนวคิด
ร้านอาหารในอนาคต ท่ีมี Interaction ระหว่าง
ผู้คนในร้าน และการเลือกเมนูอาหารผ่านวัตถุดิบ 
รสนิยมด้านต่างๆ และฤดูท่ีผู้รับประทานชอบ 
หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแนวคิดร้านอาหาร              
ในอนาคตแล้ว ก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย
รูปแบบมาน าเสนอให้ผู้เข้าชมเลือกรับประทาน 
ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก  

พื้นท่ีการจัดแสดงของญี่ปุ่นนั้นมีถึ ง  4,170               
ตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่ท่ีสุดในงานเลยก็ว่าได้     
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ใช้สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจและสื่อถึงความหมาย
ท่ีลึกซึ้ง โดยได้น าเอาไม้ท่ี recycle มาจากตึก      
และสิ่งก่อสร้างในเมือง Fukushima มาแสดง 
นอกจากนี้ ยั งมี การใช้ แอพลิ เคชั่ นร่ วมกั บ 
Smartphone เพื่ อ ให้ การแสดงข้ อมู ลต่ า งๆ               
มีความน่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของญึ่ปุ่นท่ีจะผลักดันแนวคิดและวัฒนธรรม            
การรับประทานอาหารของตน ผ่านงานแสดง           
ครั้งนี้เพื่อให้ได้รับการจดทะเบียนโดย UNESCO 
เป็นวัฒนธรรมการรั บประทานอาหาร ท่ีมี
เอกลักษณ ์

UK Pavilion 

 
ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) ใช้ ผ้ึง เป็นสื่อใน
การเล่าเรื่องราว ในการสร้างความตระหนักถึง
ความท้าทายด้านอาหารท่ีจะมาถึงในอนาคต              
เมื่อเดินเข้าพื้นท่ีแสดงงานจะผ่านบริเวณสวนและ
ทุ่งหญ้าท่ียกระดับสูงท่ีจ าลองให้ผู้เข้าชมมองเห็น
โลกจากมุมมองของผึ้ง และท่ีเป็นไฮไลท์ของ             
อาคารแสดงนี้คือรังผึ้งจ าลองขนาดใหญ่ท่ีสูงถึง 
17 เมตร สร้างจากโลหะอะลูมิเนียมกว่า 180,000 
ชิ้น และหนักกว่า 30 ตัน มีการจ าลองเสียงและ

ความสั่นสะเทือนและสัญญาณไฟท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการเคล่ือนไหวเข้าออกรังจากรังผึ้งจริงท่ีตั้งอยู่
ท่ีเมืองน๊อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักรอีกด้วย             
ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมท่ีทีมวิจัยในสหราช
อาณาจักรได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามและดูแล
พฤติกรรมของผึ้งอย่างใกล้ชิด โดยมีจุดประสงค์ท่ี
จะเพิ่มอัตราความอยู่รอดและประสิทธิภาพในการ
ผสมเกสรของผึ้งในอนาคต 

สิ่ ง ท่ี ผู้ จั ดพยายามจะสื่ อผ่ านงานแสดงคื อ
ความส าคัญของผึ้งในห่วงโซ่อาหาร ผ้ึงเป็นสื่อผสม
เกสรให้พืชเกษตรท่ีเป็นอาหารหลักของประชากร
โลกกว่า 70 สายพันธุ์ แต่ในปัจจุบันการใช้สารเคมี
และยาฆ่าแมลงส่งผลกระทบต่อผึ้งในด้านต่างๆ 
อย่างรุนแรง  นอกจากนี้ผึ้งยังเป็นสัตว์ ท่ีต้อง
ท างานเป็นทีม ต้องพึ่งพาอาศัยและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่างๆ เพื่อความอยู่รอด เปรียบเหมือน
มนุษย์ชาติท่ีจะต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวข้ามผ่าน
ความท้าท้ายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาหารท่ีจะ
มาถึงในอนาคต เมื่อประชากรของโลกเพิ่มขึ้นถึง 
9 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 (ปัจจุบันประชากร
โลกมีท้ังหมดประมาณ 7 พันล้านคน) 

 


