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เมืองหลวง แคนเบอรรา 

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูในซีกโลกใตทางทิศตะวันออกเฉียงใตของไทย โดยอยูระหวางมหาสมุทรอินเดียกับ

มหาสมุทรแปซิฟก 

 

ภูมิประเทศ เปนเกาะทวีปทำใหออสเตรเลียเปนเกาะท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตเปนทวีปท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พ้ืนท่ี

ทางตะวันตกและตอนกลางของประเทศเปนเขตแหงแลง เขตท่ีราบแคบ ๆ สำหรับเพาะปลูกอยูทางฝงตะวันออก  
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ภูมิอากาศ  พื้นที่มากกวาหนึ่งในสามของออสเตรเลียอยูเหนือเสน Tropic of Capricorn ภูมิอากาศจึง

แตกตางกันไป คือ อากาศรอนทางเหนือ อบอุนทางตะวันออกเฉียงใต และแหงแลงตอนใจกลางทวีป มี 4 ฤดู 

คือ ฤดูรอน (ธ.ค.-ก.พ.) ฤดูใบไมรวง (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) และฤดูใบไมผล ิ(ก.ย.-พ.ย)  

 

ประชากร  25,704,340 คน (สำนักงานสถิติออสเตรเลีย มี.ค.2564) เชื้อชาติยุโรป 74.3% เอเชีย 4.5%  

ชนพื้นเมืองและอื่น ๆ 15.8% ไมระบุ 5.4% (ประชากรมากกวา 1 ใน 3 ระบุวามี 2 เชื้อชาติ) อัตราการเกิด  

12.4 คน ตอประชากร 1,000 คน อายขัุยเฉลี่ย 81.2 ป (ชาย 81.2 ป หญิง 85.3 ป) 

 

ศาสนา  ไมมีศาสนาประจำชาติ มีผูนับถือคริสต 49.9% ออรโธดอกซ 2.3% พุทธ 2.4% อิสลาม 2.6% 

ฮินดู 1.9% อ่ืน ๆ 1.3% ไมนับถือศาสนา 30.1% ไมระบุ 9.6% 

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษเปนภาษาประจำชาติ 

 

การศึกษา  การศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-10 (ระหวางอายุ 6-16 ป) มาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับเปนท่ียอมรับของนานาชาติ 

 

การกอตั้งประเทศ  กัปตันเจมส คุก นำคณะนักสำรวจจากสหราชอาณาจักรขึ้นฝงดานตะวันออกของ

ออสเตรเลียเม่ือ 20 เม.ย.2313 อางสิทธิครอบครองในนามสหราชอาณาจักร (รัชกาล King George ท่ี 3) และ

ตั้งชื่อประเทศวา Australia (มาจากภาษาละติน Aus-trales ซ่ึงแปลวาลมใต) ตอมากัปตันอารเธอร ฟลลิป แหง 

ทร.สหราชอาณาจักร คุมขบวนเรือบรรทุกนักโทษอพยพจากอังกฤษและไอรแลนดรุนแรกไปตั้งรกรากท่ี

ออสเตรเลีย โดยนำเรือเขาสู Port Jackson หรือ Sydney Cove เมื่อ 26 ม.ค.2331 ตอมาเมื่อ 1 ม.ค.2444 

ออสเตรเลียไดเปลี่ยนฐานะจากอาณานิคมของสหราชอาณาจักรเปนประเทศในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร 

มีการปกครองตนเองเรียกชื่อประเทศวา Commonwealth of Australia 

 

วันชาต ิ 26 ม.ค. 

 

การเมือง ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ เปนประเทศในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักรทรงเปนประมุข โดยมีผูสำเร็จราชการแทนพระองค 

(Governor-General) ดำรงตำแหนงวาระละ 5 ป คนปจจุบัน ชื่อ General David John Hurley (ดำรงตำแหนง

เมื่อ 1 ก.ค.2562) มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งลาสุดเมื่อ 18 พ.ค.2562 ซึ่งพรรคแนวรวมลิเบอรัล-เนชั่นแนล 

นำโดยนายสกอตต มอรริสัน เปนฝายชนะพรรคเลเบอรดวยเสียงขางมาก 77 ตอ 68 ท่ีนั่ง (จากท้ังหมด 151 ท่ีนั่ง

ในสภาผูแทนราษฎร) และผูสมัครอิสระ 6 ท่ีนั่ง และไดจัดตั้งรัฐบาลออสเตรเลียชุดใหมซ่ึงมีนายมอรริสันเปน นรม. 

ทั้งนี้ การชนะการเลือกตั้งของนายมอรริสันทำใหการสานตอการบริหารประเทศเปนไปอยางตอเนื่อง ท้ังยังชวย
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ใหสถานะและภาพลักษณผูนำของนายมอรริสันมีความเขมแข็งขึ้น ประกอบกับการเปนรัฐบาลเสียงขางมาก     

ยังสงผลใหรัฐบาลออสเตรเลียมีเสถียรภาพและสามารถผลักดันนโยบายของพรรคใหประสบความสำเร็จมากข้ึน 

ทั ้งนี ้ ออสเตรเลียจะจัดเล ือกตั ้งในป 2565 ซึ ่งคาดวาจะเกิดขึ ้นในหวงกลางป โดยจะมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 151 ท่ีนั่ง และวุฒิสมาชิกก่ึงหนึ่ง 38 ท่ีนั่ง รวมถึง นรม.ออสเตรเลีย 

 ฝายบริหาร : อยูภายใตผูสำเร็จราชการแทนพระองค มี ครม.เปนองคกรบริหาร โดยมี นรม.

เปนหัวหนา ครม. ผูสำเร็จราชการแทนพระองค เลือก ครม.จาก ส.ส. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยคำแนะนำ

ของ นรม.  

 ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภา เปนระบบ 2 สภา 1) สภาผูแทนราษฎร 151 ที่นั่ง วาระ 3 ป 2) วุฒิสภา 

76 ที่นั่ง วาระ 6 ป กึ่งหนึ่งของวุฒิสมาชิก (38 ที่นั่ง) จะมีการเลือกตั้งทุก ๆ 3 ป การออกพระราชบัญญัติ

ทุกฉบับตองผานการเห็นชอบของท้ังสองสภา ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไปมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 

 ฝายตุลาการ : อำนาจตุลาการเปนอิสระจากฝายนิติบัญญัติ รัฐบาลเปนผูแตงตั้งผูพิพากษา

แตไมมีอำนาจถอดถอน ศาลสูง (High Court of Australia) มีอำนาจสูงสุดในการตีความและตัดสินคดีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระดับรัฐและระดับสหพันธ และคดีในระดับระหวางรัฐและระหวางประเทศ 

สวน Federal Court of Australia มีอำนาจตัดสินคดีแพง 

 การปกครองในระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลีย ประกอบดวย 6 รัฐ ไดแก รัฐ Western Australia, 

South Australia, Queensland, New South Wales, Tasmania และ Victoria และมีอาณาเขตปกครองตนเอง 

2 อาณาเขต ไดแก Northern Territory และ Australian Capital Territory ซึ ่งเปนที ่ตั ้งของเมืองหลวง 

(แคนเบอรรา) ในแตละรัฐมีผูสำเร็จราชการแทนพระองคฯ ระดับรัฐ (Governor) มีรัฐบาลและมุขมนตรีทำ

หนาท่ีบริหาร โดยมีสภานิติบัญญัติ 2 สภา ยกเวนรัฐ Queensland ซ่ึงมีเพียงสภาเดียว ท้ังนี้ รัฐและอาณาเขต

ตาง ๆ มีระบบศาลของตนเอง 

 พรรคการเมืองที่สำคัญ : พรรคเลเบอร (Australian Labor Party) พรรคลิเบอรัล (Liberal Party) 

พรรคเนชั่นแนล (National Party) และพรรคกรีนส (Australian Greens)  

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีซึ่งมีขอจำกัดที่ไมมากนักในการนำเขาสินคาและบริการ สงผลให

เศรษฐกิจออสเตรเลียในภาพรวมมีความยืดหยุนและมีพลวัต ออสเตรเลียยังมีบทบาทที่สำคัญใน WTO APEC 

กลุม G20 และองคกรดานเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ออสเตรเลียมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจติดอันดับ 3 ของโลกเม่ือป 2564 

(Index of Economic Freedom) รองจากสิงคโปร และนิวซีแลนด ปรับเพ่ิมข้ึน 1 อันดับจากป 2563 นอกจากนี้ 

มีขนาดเศรษฐกิจใหญอันดับที่ 13 ของโลก และมี GDP ตอหัวสูงเปนอันดับ 9 ของโลก เมื่อป 2564 (IMF) มี

อัตราการวางงาน 5.2% และอัตราความยากจนที ่ต ่ำ สำหรับตลาดหลักทรัพยออสเตรเลีย (Australian 

Securities Exchange) มีขนาดใหญเปนอันดับ 18 ของโลก เมื่อป 2564 (World Federation of Exchange)  

รายไดหลักของรัฐบาลมาจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงระบบภาษี

ทางออมโดยนำการจัดเก็บ Goods and Services Tax (GST) 10% มาใช  
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 ปจจุบัน เศรษฐกิจภาคบริการ ไดแก การทองเที่ยว การศึกษา และการบริการทางการเงิน   

ทำรายไดคิดเปน 72.9% ของ GDP ขณะท่ีการทำเหมืองแรทำรายได 10.2% และภาคอุตสาหกรรมทำรายได 

6% ตลาดสงออกที่สำคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐฯ และอินเดีย ตลาดนำเขาที่สำคัญ ไดแก จีน 

สหรัฐฯ ญี่ปุน เยอรมนี และไทย 

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน :  ดอลลารออสเตรเลีย (A$) 

    อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ :  1.37 ดอลลารออสเตรเลีย (พ.ย.2564) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 ดอลลารออสเตรเลีย: 23.97 บาท (พ.ย.2564) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1.6 ลานลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.5% (IMF)  

รายไดประชาชาติตอหัวตอป : 53,730 ดอลลารสหรัฐ 

ทุนสำรองระหวางประเทศ : 57,324 ลานดอลลารสหรัฐ 

หนี้ตางประเทศ : 1.57 ลานลานดอลลารสหรัฐ   

อัตราเงินเฟอ : 2.5%   

แรงงาน : 12.84 ลานคน 

อัตราวางงาน : 5.2%   

มูลคาการสงออก : 266,377 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออก : แรเหล็ก ถานหิน ทองคำ กาซธรรมชาติ เนื้อสัตว อะลูมิเนียม ขาวสาลี  

มูลคาการนำเขา : 221,481 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : เครื่องจักรและอุปกรณขนสง คอมพิวเตอรและอุปกรณสำนักงาน ชิ้นสวนและอุปกรณโทรคมนาคม 

น้ำมันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ยา  

คูคาสำคัญ : จีน สหรัฐฯ ญี่ปุน เกาหลีใต สหราชอาณาจักร สิงคโปร อินเดีย นิวซีแลนด เยอรมนี และไทย  

ทรัพยากรธรรมชาติ : กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม ถานหิน ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี เหล็กกลา และอัญมณี  

 

การทหารและความม่ันคง 

 ออสเตรเลียดำเนินนโยบายดานความมั่นคงโดยยึดถือสหรัฐฯ เปนพันธมิตรทางยุทธศาสตรท่ี

สำคัญท่ีสุด โดยดำเนินการผานสนธิสัญญา ANZUS (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหรัฐฯ) นอกจากนี้ ยังมุงพัฒนา

ความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศในเอเชีย-แปซิฟก โดยเฉพาะผานท่ีประชุม ASEAN Regional Forum 

และ Pacific Islands Forum รวมท้ังท่ีประชุม East Asia Summit (ออสเตรเลียเปนสมาชิกเม่ือป 2548) และ

ความตกลง Five Power Defence Arrangements (ขอตกลงดานความมั่นคง ประกอบดวยสหราชอาณาจักร 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มาเลเซีย และสิงคโปร) 
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   นายสกอตต มอรริสัน นรม.ออสเตรเลีย ประกาศตั้งหุนสวนความมั่นคงไตรภาคีระหวาง

ออสเตรเล ีย สหราชอาณาจักร และสหร ัฐฯ ในนามกลุ ม AUKUS เม ื ่อ 16 ก.ย.2564 สหรัฐฯ และ 

สหราชอาณาจักรจะสนับสนุนใหออสเตรเลียเขาถึงเทคโนโลยีผลิตเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรอยางนอย  

8 ลำ ภายในระยะเวลา 18 เดือน (มี.ค.2566) โดยยึดหลัก 3 ประการ ไดแก ความสามารถปฏิบัติการรวมกัน 

(Interoperability) มีลักษณะรวม (Commonality) และคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit) 

ขอตกลงดังกลาวจะสงผลใหออสเตรเลียมีขีดความสามารถทางทะเลแบบกาวกระโดด เนื่องจากเรือดำน้ำ

พลังงานนิวเคลียรมีขีดความสามารถเหนือกวาเรือดำน้ำเครื่องยนตดีเซล/ไฟฟา ที ่ยากตอการตรวจพบ          

มีความเร็วและพิสัยทำการไกล เปนผลใหออสเตรเลียประกาศยกเลิกสัญญาเรือดำน้ำชั้น Attack จำนวน 12 ลำ 

จากบริษัท DCNS ของฝรั่งเศส เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีความซับซอน 

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และทาทายมากขึ้นจากการแขงขันของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอิทธิพลของจีน 

ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอินโด-แปซิฟก นอกจากนี้ กลุม AUKUS จะรวมมือกันพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร 

ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีควอนตัม และขีดความสามารถใตทะเล 

  ออสเตรเลียยังเพิ่มขีดความสามารถการโจมตีระยะไกลผานการพัฒนาขีปนาวุธติดตั้งบน

เครื่องบินและเรือรบ เชน จรวด Tomahawk ติดตั้งบนเรือพิฆาตชั้น Hobart เพื่อโจมตีเปาหมายบนบกได

แมนยำมากขึ้น ขีปนาวุธอากาศสูพื้นติดตั้งบนเครื่องบินขับไล F/A-18 A/B Hornets และเครื่องบินขับไล     

F-35A Lightning II ขีปนาวุธตอตานเรือพิสัยไกลติดตั้งบนเครื่องบินขับไล F/A-18 F Super Hornet และจะ

รวมมือกับสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) รวมทั้งจัดหาขีปนาวุธโจมตี

อยางแมนยำทำลายเปาหมายในระยะมากกวา 400 กม. ใหกองทัพบก และจะเรงลงทุนในหนวยงานผลิตอาวุธ

ในประเทศ จำนวน 1,000 ลานดอลลารออสเตรเลีย ทั้งนี้ ออสเตรเลียใหความสำคัญมากที่สุดตอการพัฒนา 

ขีดความสามารถทางทะเล 

 กอนหนานี้ ออสเตรเลียประกาศทบทวนนโยบายดานการปองกันประเทศป 2563 (2020 

Defence Strategic Update) และแผนการปรับวางกำลัง ป 2563 (2020 Force Structure Plan) เม่ือ       

1 ก.ค.2563 ซึ ่งเปนการปรับนโยบายจากสมุดปกขาวดานการปองกันประเทศป 2559 (2016 Defence 

White Paper) เนื ่องจากสภาพแวดลอมเชิงยุทธศาสตรในภูมิภาคมีความทาทายมากขึ ้นจากการแขงขัน       

เชิงยุทธศาสตรระหวางสหรัฐฯ กับจีน และการแพรระบาดของโรค COVID-19 โดยจัดลำดับความสำคัญใหแก 

พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ปาปวนิวกินี ติมอรเลสเต จนถึง 

ประเทศหมูเกาะแปซิฟกใต ผลการทบทวนนโยบายดังกลาวสงผลใหออสเตรเลียปรับปรุงใหกองทัพพึ่งพา

ตนเองในการปองปราม โดยจะเพิ่มการจัดหาอาวุธโจมตีระยะไกล และปรับปรุงขีดความสามารถทางไซเบอร 

รวมทั้งขีดความสามารถในการรับมือกับปญหา Grey-zone activities และเตรียมความพรอมในการเขารวม

ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ ความพรอมในการประจำการทหารและยุทโธปกรณทั่วโลก และพัฒนา

บทบาทของกองทัพในการสนับสนุนพลเรือนเพ่ือรับมือภัยธรรมชาติและวิกฤติดานตาง ๆ  

 กองทัพออสเตรเลีย มีกำลังพลรวม 88,7000 นาย แบงเปนกำลังประจำการ จำนวน 58,600 นาย 

ประกอบดวย ทบ. 29,500 นาย ทร. 14,700 นาย ทอ. 14,400 นาย และกำลังสำรอง 30,100 นาย ผูสำเร็จ
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ราชการแทนพระองคฯ ดำรงตำแหนงผูบัญชาการทหารตามพิธีการ และเปนผูแตงตั้งผูบัญชาการทหารสูงสุด 

(Chief of the Defence Force-CDF) ซึ่งมาจาก 1 ในผูบัญชาการทหาร 3 เหลา ตามคำแนะนำของรัฐบาล 

งานปฏิบัติการประจำอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูนำกองทัพ สวนงานบริหารและนโยบายปองกันอยู

ภายใตอำนาจของ รมว.กระทรวงกลาโหม 

 งบประมาณดานการปองกันประเทศ ในป 2564-2565 มีจำนวน 44,618  ลานดอลลาร

ออสเตรเลีย คิดเปน 2.1% ของ GDP (เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2563-2564 จำนวน 42,042 คิดเปน 4.4%)  

ในจำนวนดังกลาว เปนการจัดสรรงบประมาณใหหนวยขาวกรองทางการสื่อสารออสเตรเลีย (Australian 

Signals Directorate-ASD) จำนวน 1,058 ลานดอลลารออสเตรเลีย โดยรัฐบาลออสเตรเลียใหความสำคัญกับ

งบประมาณดานการจัดหายุทโธปกรณของกองทัพ เปนสัญญาณของการเพิ่มขีดความสามารถดานการปองกัน

ประเทศอยางตอเนื่องของออสเตรเลีย เพ่ือเตรียมรับมือกับความไมแนนอนเชิงยุทธศาสตรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

ปญหาดานความม่ันคง  

 ดานความม่ันคงเนนการตอตานการกอการราย โดยเฉพาะการปองปรามและเฝาระวังมิใหเกิด

การกอการรายที ่เกิดจากคนออสเตรเลียในพื ้นที ่ (Homegrown terrorists) รวมทั ้งออสเตรเลียตื ่นตัว 

อยางมากตอการเดินทางของนักรบตางชาติจากภูมิภาคตะวันออกกลางกลับเขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

การปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและการแพรกระจายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง เพราะเปน    

ภัยคุกคามท่ีสำคัญตอออสเตรเลียและภูมิภาค การรับมือกับการลักลอบเขาเมืองทางทะเล ซ่ึงเปนปญหาสำคัญ

ของออสเตรเลีย โดยแสวงหาความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก นอกจากนี้ ออสเตรเลีย        

ใหความสำคัญมากขึ ้นตอความมั ่นคงทางไซเบอร กองทัพออสเตรเลียไดจัดตั ้งหนวยงานใหมที ่เรียกวา         

หนวยสงครามทางไซเบอร เม่ือ 1 ก.ค.2560 โดยมีภารกิจหลัก 3 ดาน คือ 1) ปกปองการโจมตีทางไซเบอรตอ

เปาหมายทางการทหาร  2) รวบรวมขาวกรอง และ 3) พิสูจนทราบเปาหมายตางชาติและการปฏิบัติการโจมตีกลับ 

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ออสเตรเลียเปนสมาชิกองคการที่สำคัญ ไดแก UN, Commonwealth of 

Nations, ANZUS, OECD,  G20,  WTO,  WB,  APEC,  ARF,  EAS,  ASEM และ Pacific Islands Forum 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุน   

การวิจัยและพัฒนาผานศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย (Australian Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organization-CSIRO) โดยเนนในสาขาท่ีสามารถนำผลการวิจัยและ

พัฒนามาใช และกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งเปนประโยชนในเชิงพาณิชยและชวยเพิ่มขีดความสามารถ     

ในการแขงขันกับตางประเทศ อาทิ ดานการเกษตร อุตสาหกรรม สารสนเทศ เหมืองแร พลังงาน 

การแพทย สาธารณสุข สิ่งแวดลอม ทรัพยากร เพื่อใหออสเตรเลียสามารถแขงขันได เปนสังคมที่ปลอดภัย และ    

มีคุณภาพชีว ิตที ่ด ีขึ ้น บุคลากรที ่ทำงานดานการวิจัยและพัฒนาประมาณ 84,000 คน ในจำนวนนี ้อยู ใน

มหาวิทยาลัย 40,000 คน อยูในภาคธุรกิจ 25,000 คน และอยูในภาครัฐ 19,000 คน ทั้งนี้ แมการวิจัยของ
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ภาคเอกชนยังไมเขมแข็ง แตรัฐบาลใหความชวยเหลือและเพิ่มแรงจูงใจดวยการลดภาษีใหเปนพิเศษ ทำให

ธุรกิจดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเติบโตอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ ภายใตความรวมมือกลุม AUKUS 

ออสเตรเลียจะเพิ่มขีดความสามารถดานพลังงานนิวเคลียร ความสามารถทางไซเบอร ปญญาประดิษฐ และ

เทคโนโลยีควอนตัม 

 

การขนสงและโทรคมนาคม  เสนทางถนนมีความยาวรวมกัน 873,573 กม. เสนทางที่เชื่อมทิศเหนือกับ

ทิศใตเลียบชายฝงตะวันตกเปนเสนทางหลักในการคมนาคมทางบก ทางรถไฟมีโครงขายที่กวางขวางมาก       

มีรางรถไฟความยาวรวม 36,064 กม. การคมนาคมทางรถไฟคิดเปน 30% ของการคมนาคมในออสเตรเลีย 

สายหลักคือเสนทางที่เชื ่อมระหวางทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกของรัฐแถบภาคใต การขนสงทางทะเล          

มีความสำคัญ เพราะเมืองหลวงของทุกรัฐตั้งอยูติดชายฝง ออสเตรเลียมีทาเรือพาณิชยที ่สำคัญประมาณ       

70 แหง ท่ีใชติดตอการคากับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 200 ประเทศ โดยมีสายการเดินเรือแหงชาติดำเนินการ  

ในเสนทางท่ีสำคัญ อาทิ ยุโรป ญี่ปุน เกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต นิวซีแลนด ดานโทรคมนาคมมีเครือขาย

โทรศัพทพื้นฐานและบริการสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมทั้งประเทศ โทรศัพทเคลื่อนที่เปนระบบ GSM และ 

5G มีสายเคเบิลใตน้ำเชื ่อมตอกับนิวซีแลนด ฟจิ ญี ่ปุ น อินโดนีเซีย ปาปวนิวกินี เกาะกวมและฮาวาย  

รหัสโทรศัพทระหวางประเทศ +61 ดานโทรทัศนและวิทยุ Australian Broadcasting Corporation (ABC) ของรัฐมี

บทบาทสำคัญในการแพรภาพและกระจายเสียงทั่วประเทศและตางประเทศ  ผาน Australia Network และ 

Radio Australia มีเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) ครอบคลุมประชากร 91% รหัสอินเทอรเน็ต 

.au เว็บไซตการทองเท่ียว www.australia.com   

 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-ซิดนีย (ระยะเวลาในการบิน 9.05 ชม.) กรุงเทพฯ-เมลเบิรน 

(ระยะเวลาในการบิน 8.50 ชม.) กรุงเทพฯ-บริสเบน (ระยะเวลาในการบิน 8.51 ชม.) และกรุงเทพฯ-เพิรท 

(ระยะเวลาในการบิน 6.45 ชม.) เวลาที่ออสเตรเลีย (แคนเบอรรา) เร็วกวากรุงเทพฯ 3 ชม. คนไทยที่ตองการ

เดินทางไปออสเตรเลีย (ไมวาจะถือหนังสือเดินทางประเภทใด) จะตองขอรับการตรวจลงตรา 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม   

  ความสัมพันธระหวางออสเตรเลียกับจีนทวีความตึงเครียดทั้งมิติการเมืองและเศรษฐกิจ 

เพิ่มมากขึ้นตลอดป 2564 หลังจีนใชมาตรการบีบบังคับทางเศรษฐกิจกับออสเตรเลียดวยการชะลอการนำเขา

เนื้อวัวและข้ึนภาษีนำเขา ขาวบารเลย ปญหาพิพาทระหวางท้ังสองประเทศขยายตัวสูความขัดแยงดานอ่ืนมากข้ึน 

โดยออสเตรเลียเพิกถอนขอตกลงซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอริเริ่มแถบและเสนทาง (Belt and Road Initiative-BRI) 

ขณะที่จีนตอบโตดวยการระงับกิจกรรมภายใตความตกลงการเจรจาเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตรจีน-ออสเตรเลีย 

(China-Australia Strategic Economic Dialogue) และอาจเพิ ่มมาตรการบีบบังค ับทางเศรษฐกิจตอ

ออสเตรเลียในอนาคต นอกจากนั้น การตั้งกลุ ม AUKUS และการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรของ

ออสเตรเลีย ที่มีนัยตอตานอิทธิพลจีนในภูมิภาค สงผลใหจีนไมพอใจ และเกิดความกังวลเกี่ยวกับการแขงขัน

สะสมอาวุธในภูมิภาค รวมถึงอาจพัฒนาสูการแพรขยายอาวุธนิวเคลียร อีกทั้งยังสะทอนถึงความใกลชิด

ระหวางออสเตรเลียและสหรัฐฯ ท่ีมากข้ึน 
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  ออสเตรเลียใหความสำคัญกับการตอตานการแทรกแซงจากตางชาติ และการตอตานการ 

จารกรรมในออสเตรเลียยังเปนประเด็นท่ีควรติดตามอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังเฝาระวังอยางใกลชิดดานการ

โจมตีทางไซเบอรจากตางชาติ ออสเตรเลียตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอรในประเทศอยางตอเนื่อง โดย

รูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอรมีพัฒนาการและดำเนินการอยางเปดเผยมากขึ้น เฉพาะอยางยิ่งการโจมตี

ดวยแรนซัมแวร (Ransomware) เพื ่อใชแสวงประโยชนในการแทรกแซงกิจการภายในของออสเตรเลีย 

นอกจากนั้น ออสเตรเลียประเมินวา สถาบันอุดมศึกษาและงานวิจัยเปนสาขาหนึ่งที่มีความเสี่ยงตอการ

แทรกแซงจากตางชาติเพราะเกี่ยวของกับนโยบาย การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร จึงตองเพิ่มมาตรการ

เฝาระวังและปองกัน โดยข้ึนบัญชีรายชื่อเทคโนโลยีสำคัญและงานวิจัยสาขาท่ีมีการทำงานรวมกับตางชาติและ

มีขอมูลออนไหว 

 

ความสัมพันธไทย-ออสเตรเลีย    

 สถาปนาความสัมพันธทางการทูตเม่ือ 19 ธ.ค.2495 ความสัมพันธและความรวมมือในดานตาง ๆ 

ดำเนินไปอยางราบรื่นและใกลชิดทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยทั้งสองประเทศยกระดับความสัมพันธสู

ความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partnership) เม่ือ 13 พ.ย.63 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นรม. 

และนายสกอตต มอรริสัน นรม.ออสเตรเลีย ลงนามในปฏิญญารวมวาดวยความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร

ระหวางราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย (Joint Declaration on the Strategic Partnership between 

the Kingdom of Thailand and Australia) ซึ่งจะสงเสริมปฏิสัมพันธและความรวมมือดานการเมืองและ

ความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา 

สาธารณสุข การเกษตร สิ่งแวดลอม และการเชื่อมโยงระหวางประชาชน 

 ดานเศรษฐกิจการคาดำเนินการผาน Thailand-Australia Free Trade Agreement หรือ 

TAFTA (มีผลเม่ือ 1 ม.ค.2548) สงผลใหการคาสองฝายขยายตัวอยางรวดเร็ว ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคาใน

ระยะหลายปท่ีผานมา โดยออสเตรเลียเปนคูคาอันดับท่ี 10 ของไทยเม่ือป 2563 มีมูลคาการคาระหวางกันอยู

ท่ี 409,022 ลานบาท ลดลงจาก 441,550.83 ลานบาท เม่ือป 2562 หรือลดลง 7.37% โดยไทยไดเปรียบ

ดุลการคา (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย) ขณะที่ไทยเปนคูคาอันดับท่ี 10 ของออสเตรเลียเมื่อป 2563 

สินคาที่ไทยสงออกไปออสเตรเลีย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก 

เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑยาง เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 

เม็ดพลาสติก สวนสินคาที่ไทยนำเขาจากออสเตรเลีย เชน น้ำมันดิบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและ

ทองคำ สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ถานหิน พืชและผลิตภัณฑจากพืช เคมีภัณฑ เปนตน โดยท่ัวไป

ชาวออสเตรเลียมีทัศนคติที่ดีตอคนไทย เมื่อป 2563 มีชาวออสเตรเลียเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 123,598 

(สำนักงานสถิติแหงชาติ) 

 ดานการเมืองและความมั ่นคง ไทยและออสเตรเลียสนับสนุนบทบาทในเวทีการเม ือง       

ระหวางประเทศ โดยเฉพาะในดานตอตานการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และการลักลอบเขาเมือง 

ซึ่งออสเตรเลียใหความรวมมือและสนับสนุนไทยดวยดี ในดานการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ

ของบุคลากรไทยในดานดังกลาว รวมท้ังสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอท้ังสองฝาย

ในการปฏิบัติการรวม 
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 ขอตกลงที่สำคัญระหวางไทยกับออสเตรเลีย ไดแก ความรวมมือในการตอตานการเขาเมือง

โดยผิดกฎหมายและการลักลอบคามนุษย (ป 2544) ความตกลงวาดวยการโอนตัวผูกระทำผิดและความรวมมือ

ในการบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ป 2544) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการ

ตอตานการกอการรายระหวางประเทศ (ป 2545) บันทึกความเขาใจวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ

และการพัฒนาความรวมมือของตำรวจ (ป 2546) บันทึกความเขาใจวาดวยโครงการปองกันการลักลอบคามนุษย

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ป 2546) บันทึกความเขาใจวาดวยการสนับสนุนดานการสงกำลังบำรุง 

(ป 2547) ความตกลงการคาเสรี (ป 2547) ความตกลงวาดวยความรวมมือทวิภาคี (ป 2547) บันทึกความเขาใจ

วาดวยความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ป 2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ดานการศึกษา (ป 2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป 2547) 

ความตกลงวาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา (ป 2549) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ

ในการตอตานอาชญากรรมขามชาติและพัฒนาความรวมมือของตำรวจเม่ือป 2553 และเม่ือป 2554 มีการรวม

ลงนามความรวมมืออีกครั้งกับผูบัญชาการตำรวจแหงชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษของไทย 

  

--------------------------------------------------- 
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นายสกอตต มอรริสัน 

(Scott Morrison) 

 

ตำแหนง นรม. 

 

เกิด  13 พ.ค.2511 (อายุ 54 ป/ป 2565) ท่ีซิดนีย ออสเตรเลีย 

  นับถือศาสนาคริสตนิกาย Pentecostal ซ่ึงเปนนิกายหนึ่งในนิกายโปรเตสแตนต   

 

การศึกษา ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Honours Degree) ในสาขา Applied Economic Geography 

                     จากมหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลสของออสเตรเลีย 

 

สถานภาพทางครอบครัว   สมรสกับนาง Jenny มีบุตรสาว 2 คน อาศัยอยูในพ้ืนท่ี Sutherland Shire 

                        ทางตอนใตของซิดนีย รัฐนิวเซาทเวลส 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2532-2538  ผูจัดการแหงชาติของสภานโยบายและทรัพยสินทางการวิจัยแหงออสเตรเลีย 

ป 2538-2539  รองผูบริหารสูงสุดของคณะทำงานเฉพาะกิจการทองเท่ียวออสเตรเลีย 

ป 2539-2541  ผูจัดการใหญสภาการทองเท่ียว 

ป 2541-2543  ผูอำนวยการสำนักงานการทองเท่ียวและกีฬานิวซีแลนด 

ป 2543-2547   ผูอำนวยการรัฐของพรรคลิเบอรัล ประจำรัฐนิวเซาทเวลส 

ป 2547-2549  กรรมการผูจัดการการทองเท่ียวออสเตรเลีย 

ป 2549-2550  ประธานบริษัท MSAS Pty Ltd. 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2550-ปจจุบัน           สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต Cook รัฐนิวเซาทเวลส พรรคลิเบอรัล 

ป 2556-2557  รมว.กระทรวงตรวจคนเขาเมืองและการปองกันเขตแดน 

ป 2557-2558  รมว.กระทรวงบริการสังคม 
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ป 2558-23 ส.ค.2561 รมว.กระทรวงการคลัง 

24 ส.ค.2561  หัวหนาพรรคลิเบอรัลและนายกรัฐมนตรีคนท่ี 30 ของออสเตรเลีย 

29 พ.ค.2562  สาบานตนเขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรครวมลิเบอรัล-เนชั่นแนล  

   ชนะการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือ 18 พ.ค.2562 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีออสเตรเลีย  

 

นรม.         Scott Morrison 

รมว.กระทรวงการตางประเทศและ รมว. กระทรวงกิจการสตรี  Marise Payne 

รมว.การจัดการฉุกเฉินและการฟนตัวของประเทศ    Bridget McKenzie 

รมว.กระทรวงกิจการชนพ้ืนเมือง      Ken Wyatt 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสง    Barnaby Joyce 

และการพัฒนาภูมิภาค  

และ รมว.การสื่อสารระดับภูมิภาคและการศึกษาระดับภูมิภาค 

รมว.กระทรวงการเกษตร และนอรทเทิรนออสเตรเลีย   David Littleproud 

รมว.กระทรวงการสื่อสาร ความปลอดภัยทางไซเบอรและศิลปะ  Paul Fletcher 

รมว.กระทรวงการคลัง        Josh Frydenberg 

รมว.กระทรวงการเงิน        Simon Birmingham 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม       Sussan Ley  

รมว.กระทรวงทรัพยากร และน้ำ      Keith Pitt 

รมว.กระทรวงการคา การทองเท่ียว และการลงทุน    Dan Tehan 

รมว.กระทรวงกลาโหม         Peter Dutton   

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมทางทหาร และ รมว.วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี Melissa Price 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผานศึกและ รมว.บุคลากรทางทหาร  Andrew Gee 

อัยการสูงสุด และ รมว.ดานความสัมพันธกับอุตสาหกรรม   Michaelia Cash 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข       Greg Hunt 

รมว.กระทรวงครอบครัวและการบริการสังคม และรมว.ความปลอดภัยของสตรี Anne Ruston 

และ รมว.กระทรวงการบริการภาครัฐ     Linda Reynolds 

และ รมว.กระทรวงโครงการประกันสำหรับผูพิการแหงชาติ     

รมว.กระทรวงมหาดไทย       Karen Andrews 

รมว.กระทรวงตรวจคนเขาเมือง ความเปนพลเมือง     Alex Hawke 

การบริการผูอพยพและกิจการสหวัฒนธรรม 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรมม พลังงานและการลดกาซเรือนกระจก  Angus Taylor 

รมว.กระทรวงการจางงาน ทักษะ ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจครอบครัว  Stuart Robert 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และเยาวชน     Alan Tudge 

 

--------------------------------------------------- 

 ( พ.ย.2564) 

https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=00AMN
https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=250216
https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=250216
http://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=243273

