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  หน้าท่ี 2  
 

THAI PAVILION 

 

อาคารแสดงประเทศไทยได้น าเสนอแนวคิด “Nourishing and Delighting the World” หรือการเลี้ยงดูโลกอย่าง

ยั่งยืน มีการน าเสนอศักยภาพด้านเกษตรกรรมของไทย ผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์จาก 3 

องค์ประกอบหลัก ได้แก่ งอบ พญานาค และฐานเจดีย์ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย และมีการแสดง

และกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม 

พ้ืนที่การจัดงานของประเทศไทยแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ HALL A - สุวรรณภูมิ Golden Land HALL B - 

ครัวไทยสู่ครัวโลก - Kitchen to the World และ HALL C - กษัตริย์แห่งเกษตร King of Agriculture 

โดย HALL A น าเสนอความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย ผ่านเทคนิคโฮโลแกรม 3 มิติ ใน HALL B มีการใช้

เทคนิคการฉายภาพบนพ้ืนผิวรอบทิศทาง ร่วมกับการแสดงเต้นของนักแสดง เล่าเรื่องทุกขั้นตอนของการเกษตร

และอาหาร รวมทั้งศักยภาพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารของประเทศไทยเช่น ความคิดสร้างสรรค์ และ

เทคโนโลยี และ Hall C น าเสนอพระราชกรณดี้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านวีดิทัศน์ 
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MALAYSIAN PAVILION 

 

ประเทศมาเลเซียไดน้ าเสนอการแสดงในหัวข้อ  “Towards a Sustainable Food Ecosystem” ซึ่งไฮไลท์

กิจกรรมและมาตรการของมาเลเซียในด้านความยั่งยืน การเกษตรและการมีส่วนร่วม โดยเน้นในด้านความเชื่อมโยง

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่กว่า 2,047 ตารางเมตร ห้องแสดงมีรูปคล้ายกับ

เมล็ดพืชป่าเรียงต่อกัน ในส่วนแรกมีการแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ในส่วนที่สองและสามเป็นการ

จ าลองป่าดงดิบ ที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของทรัพยากรทางเศรษฐกิจด้าน

ต่างๆ และตอกย้ าความส าคัญในการรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้ ส่วนในพ้ืนทีสุ่ดท้ายมีการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ และ

การสอนท าอาหารมาเลย์ โดยมีผู้ให้ความสนใจนั่งฟังและรับชมเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีบริเวณร้านอาหารที่

ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารพ้ืนบ้านของมาเลเซียอีกด้วย  
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UAE PAVILION  

  

พ้ืนที่การแสดงของประเทศ UAE สร้างขึ้นโดยจ าลองลักษณะของทะเลทราย โดยผู้เข้าชมจะได้เดินผ่านก าแพง

ทรายที่คล้ายช่องแคบในหุบเขา ระหว่างพ้ืนที่ก็มีการจัดแสดงเรื่องราวและความท้าทายของประเทศ UAE ในด้าน

อาหาร พลังงานและความยั่งยืน ประเด็นที่ UAE ยกมาน าเสนอคือ “In the future, will it be possible to 

ensure sufficient, good, healthy sustainable food for all mankind?” ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของ Expo 

2015 ในส่วนที่สองมีการจัดแสดงวีดิทัศน์ที่เล่าเรื่องความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือของ

มนุษยชาติผ่านตัวละครเด็กหญิงชื่อซาร่า ที่ย้อนอดีตกลับไปเสาะหาความส าคัญของต้นไม้และเมล็ด พันธุ์ และใน

ส่วนสุดท้ายมีการจัดแสดงเพื่อโปรโมต Expo 2020 ที่จะจัดขึ้นที่กรุง Dubai ประเทศ UAE  

 

 

http://uae-expo.fusio.net/wp-content/uploads/2015/03/spider-diagram.png
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KAZAKHSTAN 
PAVILION  

 

พ้ืนที่การจัดแสดงของคาซัคสถานนั้นมีความสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก น าเสนอประเด็นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ

ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง โดยผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศบนพ้ืนที่การจัดแสดงประมาณ 2,396 

ตารางเมตร ในส่วนแรกมีการน าเสนอวีดิทัศน์ร่วมกับการวาดรูปโดยใช้เงาทรายเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศ ไปที่

จุดเริ่มต้นของประเทศ หลังจากนั้นในส่วนที่สองมีวีดิทัศน์ 4 มิติที่ใช้ในการน าเสนอจุดต่างๆ ที่น่าสนใจของ

คาซัคสถานส่วนในพ้ืนที่สุดท้ายนั้นเป็นห้องท่ีน าเสนอแหล่งอาหารด้านต่างๆ ของประเทศท้ัง นมม้า แอปเปิ้ล 

Almaty และไข่ปลาคาร์เวียร์ที่เลื่องชื่อ และมีการโปรโมตงานแสดง "Astana Expo 2017" ภายใต้หัวข้อ "Future 

Energy" นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่ที่ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของคาซัคสถานด้วย  
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JAPAN PAVILION 

 

งานแสดงของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แถวคิวที่ต่อรอเข้าชมนั้นว่ากันว่าใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง 

หัวข้อที่ญี่ปุ่นน าเสนอได้แก่ "Harmonious Diversity" ในพ้ืนที่แรกนั้นมีการน าเสนอถึงแนวคิดด้านอาหารของ

ประเทศญี่ปุ่นที่เน้นการเคารพและให้เกียรติอาหาร ผ่านศิลปะทาง Digital ในส่วนที่สองนั้นเป็นการเล่าเรื่อง

ความส าคัญของข้าวและผลิตผลการเกษตรต่างๆ โดยใช้เทคนิค Digital ร่วมกับต้นบัวจ าลองที่สวยงาม มีการแสดง

นิทรรศการด้านอาหารทีเริยบเรียงเอาอาหารประเภทต่างๆ ทั้งคาวและหวาน ข้าวนานาประเภทมาร่วมกัน ในส่วน

สุดท้ายนั้นผู้จัดงานได้น าเสนอแนวคิดร้านอาหารในอนาคต ที่มีการ Interaction ระหว่างผู้คนในร้าน และการ

เลือกเมนูอาหารผ่านวัตถุดิบ รสนิยมด้านต่างๆ และฤดูท่ีผู้รับประทานชอบ หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแนวคิด

ร้านอาหารในอนาคตแล้ว ก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นหลากหลายรูปแบบมาน าเสนอให้ผู้เข้าชมเลือกรับประทาน ซึ่งถือว่า

เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก  

พ้ืนที่การจัดแสดงของญี่ปุ่นนั้นมีถึง 4,170 ตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในงานเลยก็ว่าได้ ใช้สถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจและสื่อถึงความหมายที่ลึกซึ้ง โดยได้น าเอาไม้ที่ recycle มาจากตึกและสิ่งก่อสร้างในเมือง Fukushima 

มาแสดง นอกจากนี้ยังมีการใช้แอปริเคชั่นร่วมกับ Smartphone เพ่ือให้การแสดงข้อมูลต่างๆมีความน่าสนใจ 

แสดงให้เห็นถึงความพยายามของญึ่ปุ่นที่จะผลักดันแนวคิดและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของตน ผ่านงาน

แสดงครั้งนีเ้พ่ือให้ได้รับการจดทะเบียนโดย UNESCO เป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่มีเอกลักษณ์ 
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UK PAVILION 

 

ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) ใช้ ผึ้ง เป็นสื่อในการเล่าเรื่องราว ในการสร้างความตระหนักถึงความท้าทายด้าน

อาหารที่จะมาถึงในอนาคต เมื่อเดินเข้าพ้ืนที่แสดงงานจะผ่านบริเวณสวนและทุ่งหญ้าที่ยกระดับสูงที่จ าลองให้ผู้เข้า

ชมมองเห็นโลกจากมุมมองของผึ้ง และที่เป็นไฮไลท์ของงานแสดงนี้คือรังผึ้งจ าลองขนาดใหญ่ที่สูงถึง 17 เมตร สร้าง

จากโลหะอะลูมิเนียมกว่า 180,000 ชิ้น และหนักกว่า 30 ตัน มีการจ าลองเสียงและความสั่นสะเทือนและสัญญาณ

ไฟที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวเข้าออกรังจากรังผึ้งจริงที่ตั้งอยู่ที่เมืองน๊อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักรอีกด้วย ซ่ึง

เป็นการแสดงนวัตกรรมที่ทีมวิจัยในสหราชอาณาจักรได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามและดูแลพฤติกรรมของผึ้งอย่าง

ใกล้ชิด โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพ่ิมอัตราความอยู่รอดและประสิทธิภาพในการผสมเกสรของผึ้งในอนาคต 

สิ่งที่ผู้จัดพยายามจะสื่อผ่านงานแสดงคือความส าคัญของผึ้งในห่วงโซ่อาหาร ผึ้งเป็นสื่อผสมเกสรให้พืชเกษตรที่เป็น

อาหารหลักของประชากรโลกกว่า 70 สายพันธุ์ แต่ในปัจจุบันการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงส่งผลกระทบต่อผึ้งใน

ด้านต่างๆ อย่างรุนแรง  นอกจากนี้ผึ้งยังเป็นสัตว์ที่ต้องท างานเป็นทีม ต้องพ่ึงพาอาศัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ 

เพ่ือความอยู่รอด เปรียบเหมือนมนุษย์ชาติที่จะต้องร่วมมือกันเพ่ือก้าวข้ามผ่านความท้าท้ายด้านสิ่งแวดล้อมและ

ด้านอาหารที่จะมาถึงในอนาคต เมื่อประชากรของโลกเพ่ิมข้ึนถึง 9 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 (ปัจจุบันประชากร

โลกมีท้ังหมดประมาณ 7 พันล้านคน) 

  


