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The University of Western Australia (UWA) มี

ความคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจของรัฐที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน
มุมมองที่แปลกสามารถจัดเป็นการประชุมวิชาการ
ระดับชาติได้อย่างน่าสนใจจน ขอนํามาเล่าสู่กันฟัง 
 
รัฐ Western Australia (WA) อยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศออสเตรเลีย มีพ้ืนท่ี 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร 
(5 เท่าของไทย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ
ออสเตรเลียหรือเท่ากับ 1 ใน 4 ของสหรัฐอเมริกา) มี
ประชากร 2.2 ล้านคน (ทั้งประเทศออสเตรเลียมี
ประชากร 22 ล้านคน) โดยกว่าร้อยละ 85 อาศัยอยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ ซ่ึงมี Perth เป็นเมืองหลวง  
 
Perth เป็นเมืองท่ีอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่อ่ืนๆ ของ
ออสเตรเลียและประเทศอ่ืนๆ อย่างนับเป็นพันกิโลเมตร 
เป็นเมืองท่ี "ตัดขาด" จากโลกภายนอก คร้ังหน่ึงนัก
อวกาศสหรัฐรายงานว่าเขามองจากยานอวกาศลงมา
ตอนกลางคืนและเห็นแสงไฟและรู้ชัดเจนว่าเป็น Perth 
เพราะเป็นแสงสว่างท่ีมาจากส่วนที่อยู่ไกลออกไปจากส่วน
อ่ืนของโลกอย่างชัดเจน 
 
การเสมือนถูก "ตัดขาด" จากโลกภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากประเทศออสเตรเลียด้วยกันเอง ซ่ึงรัฐใหญ่ๆ 
และเมืองใหญ่ๆ จะตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกซ่ึงไกล
ออกไปถึง 3,000- 4,000 กิโลเมตร  
 
ทําให้คน WA มักถูกมองว่าโดดเดี่ยวแปลกแยกจากคน
ออสเตรเลียด้วยกันเอง  
 
เมื่ออาจารย์คนหน่ึงของ UWA ได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาการแพทย์ (Dr.Barry Marshall) ในปี 2005 จาก
การค้นพบแบคทีเรียที่ทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
จึงเป็นเร่ืองท่ีกล่าวขวัญกันมากและอาจเป็นตัวช่วย
ผลักดันให้เกิดการประชุมทางวิชาการท่ีมีมุมมองแปลก 

 

 

 

 

ดังที่ได้เกร่ินไว้เพ่ือแสดงถึงความสําคัญของรัฐ WA ก็
เป็นได้ 
 
งานน้ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2009 ที่
เมือง Perth โดยใช้ช่ือว่า In The Zone สิ่งที่แปลกก็คือ
การเอาโซนเวลามาเป็นตัวเน้นความสําคัญของ WA 
 
Perth ปักก่ิง (เมืองจีนใช้เวลาเดียวกันท้ังประเทศ) 
มะนิลา สิงคโปร์ ไทเป กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง ใช้เวลา
ตรงกันคือ +8 ช่ัวโมงจาก GMT (Greenwich Mean 
Time) และถ้ารวมประเทศท่ีเวลาช้ากว่า Perth 1 
ช่ัวโมงคือ +7 ช่ัวโมงจาก GMT ซ่ึงถือว่าอยู่ใน Time 
Zone เดยีวกันท้ังหมด แล้วก็จะพบว่าประเทศและเมือง
ทั้งหมดที่อยู่ใน Time Zone น้ีมีประชากรรวมกันทั้งสิ้น
ถึงร้อยละ 60 ของประชากรโลก เน่ืองจากครอบคลุม
กลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด ตลอดจนเกาหลี จีน ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน บางเมืองใหญ่ของอินเดีย และ WA ของ
ออสเตรเลีย 
 
WA จึงโดดเดน่กว่าทุกรัฐของออสเตรเลียในแง่มุมการ
มองเช่นน้ี ("ถึงฉันอยู่ไกลพวกเธอ แต่ก็เป็นเพชรเม็ดงาม
อยู่กับผู้คนในกลุ่ม Time Zone น้ี ซ่ึงมีจํานวนมากมาย")  
 
WA อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้ดิน โดยเฉพาะ
ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น นํ้ามัน ก๊าซ LNG 
อะลูมิเนียม นิเกิล ทองคํา แอมโมเนีย Bauxite 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเหล็กและถ่านหินสองอย่าง
หลังน้ีมีปริมาณมากมาย 
 
สําหรับถ่านหินน้ันในอัตราการขุดเอามาใช้ปัจจุบันจะขุด
ได้นานถึง 200-300 ปี 
 
ใน Time Zone ของ WA มีประชากรอยู่อาศัยถึงร้อยละ 
60 ของประชากรโลก ซ่ึงหมายถึงระยะทางที่ใกล้ของ
การนําทรัพยากรเหล่าน้ีไปใช้ (WA ขายสินแร่เหล็กให้
ญี่ปุ่นมากกว่า 40 ปีแล้ว และเป็นรายใหญ่สุดของญี่ปุ่น
ด้วย) ของการค้าการขาย ของการท่องเท่ียว ของการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ฯลฯ การประชุมคร้ังน้ีจึงถือว่าเป็น



การแสดงความโดดเด่นของ WA ให้ชาวโลกและคน
ออสเตรเลียด้วยกันได้ทราบ 
 
WA เป็นรัฐที่มีการส่งออกมากที่สุดของออสเตรเลีย WA 
มีส่วนร่วมถึงร้อยละ 38 ของมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศทั้งหมด โดยร้อยละ 66 ของมูลค่าส่งออกไปจีน
มาจาก WA (ตัวเลขลักษณะเดียวกันน้ีคือร้อยละ 42 
ของสินค้าส่งออกไปอินเดียและร้อยละ 33 ของสินค้า
ส่งออกไปญี่ปุ่น) 
 
ในระดับโลก สัดส่วนของการผลิตในโลกของ WA 
สําหรับกาซธรรมชาติ LNG คือ ร้อยละ 10 สําหรับ
สินแร่เหล็กคือร้อยละ 15 นิเกิลร้อยละ 10 ทองคําร้อย
ละ 10 และไททาเนียมร้อยละ 35  
 
แค่น้ันไม่พอ WA ยังมีแร่ยูเรเนียมกระจายอยู่เท่าที่รู้ถึง 
25 แหล่ง (4 แหล่งมีปริมาณระหว่าง 10,000-
100,000 ตัน 9 แหล่ง ระหว่าง 1,000-10,000 ตัน 
ที่เหลือระหว่าง 100-1,000 ตัน) 
 
อิทธิพลในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 ย้ายมาอยู่ที่ Asia-Pacific อย่างชัดเจน ภูมิภาคน้ี
จึงมีความสําคญัมากข้ึนทุกที และ WA อยู่ริมฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิก โดย Perth อยู่ไกลจากฝั่งตะวันออก
ของประเทศเดียวกันประมาณ 4,000 กิโลเมตร ซ่ึงเป็น
ระยะทางท่ีไกลกว่าจาก Perth ไปถึงดินแดนเอเชีย 
 
การประชุมวิชาการคร้ังน้ีเรียกได้ว่าเป็นงานช้าง แขกท่ี
เชิญมาพูดมีทั้งนักวิชาการ นักการเมืองระดับชาติและ
ระดับรัฐ CEO ของบริษัทใหญ่ที่มาลงทุนใน WA ซ่ึงมี
ทั้งญี่ปุ่น จีน และนานาชาติ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจํา
ออสเตรเลีย อดีตทูตออสเตรเลียประจําหลายประเทศ  
 
คนสําคัญคือศิษย์เก่าผู้เคยเป็นอดีตผู้นําฝ่ายค้านซ่ึงเคย
เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกลาโหม และ
กําลังจะเป็นทูตออสเตรเลียประจําสหรัฐอเมริกา (Kim 
Beazley)  
 
แขกรับเชิญที่มีจํานวนมากเป็นพิเศษคือ ศิษย์เก่าของ 
UWA เช่น Stephen Smith รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ผู้ว่าการรัฐ อธิการบดี ฯลฯ สําหรับคน
ไทยมี 2 คนคือ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และผู้เขียน 
 
หัวข้อการประชุมคือ Crisis, Opportunity and The 
New World Order โดย WA เป็นพระเอกไปเต็มๆ 

คุณภาพของการจัด และเน้ือหาสาระจากการประชุมถือ
ได้ว่าเป็นเลิศ ผู้จัดคือ UWA ลงทุนทํา Supplement 
พิเศษแทรกในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศคือ The 
Australian ด้วย 
 
บทเรียนจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเช่นน้ีก็คือ
การเตรียมงาน (เตรียมงานเป็นเวลา 1-2 ปี) มาเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะในเร่ืองหัวข้อและเน้ือหาสาระ
ตลอดจนแขกเชิญ เน้ือหาสาระท่ีเกิดข้ึนนําไปสู่หลาย
ประเด็นในเร่ืองของความสําคัญของการอยู่ในบริเวณ 
Time Zone เดียวกันได้เป็นอย่างดี 


