
                                                    ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 1 

 

 

 
 

 

เครือรัฐออสเตรเลีย 

(Commonwealth of Australia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง กรุงแคนเบอร,รา 

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู3ในซีกโลกใต9ทางทิศตะวันออกเฉียงใต9ของไทย โดยอยู3ระหว3างมหาสมุทรอินเดียกับ

มหาสมุทรแปซิฟHก 

 

ภูมิประเทศ เปIนเกาะทวีปทำให9ออสเตรเลียเปIนเกาะท่ีใหญ3ท่ีสุดในโลก แต3เปIนทวีปท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พ้ืนท่ี

ทางตะวันตกและตอนกลางของประเทศเปIนเขตแห9งแล9ง เขตท่ีราบแคบ ๆ สำหรับเพาะปลูกอยู3ทางฝRSงตะวันออก  

 

ภูมิอากาศ  พ้ืนท่ีมากกว3าหน่ึงในสามของออสเตรเลียอยู3เหนือเส9น Tropic of Capricorn ภูมิอากาศจึง

แตกต3างกันไป คือ อากาศร9อนทางเหนือ อบอุ3นทางตะวันออกเฉียงใต9 และแห9งแล9งตอนใจกลางทวีป มี 4 ฤดู 

คือ ฤดูร9อน (ธ.ค.-ก.พ.) ฤดูใบไม9ร3วง (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) และฤดูใบไม9ผลิ (ก.ย.-พ.ย)  
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ประชากร  25,890,773 คน (สำนักงานสถิติออสเตรเลีย มี.ค.2565) เช้ือชาติมากท่ีสุด คือ อังกฤษ 33% 

ออสเตรเลีย 29.9% ไอร,แลนด, 9.5% สกอตแลนด, 8.6% จีน 5.5% อิตาลี 4.4% เยอรมัน 4% อินเดีย 3.1% 

ชนพ้ืนเมือง 2.9% กรีก 1.7% ฟHลิปปHนส, 1.6% เนเธอร,แลนด, 1.5% เวียดนาม 1.3% และเลบานอน 1% 

(ประชากรมากกว3า 1 ใน 3 ระบุว3ามี 2 เช้ือชาติ) อัตราการเกิด 1.7% อายุขัยเฉล่ีย 83 ปw (ชาย 81.2 ปw หญิง 

85.3 ปw)  อัตราการย9ายถ่ินฐานเข9าออสเตรเลีย (Overseas Migration Arrivals) เพ่ิมข้ึน 183.1% จากปw 2564 

 

ศาสนา  ไม3มีศาสนาประจำชาติ มีผู9นับถือคริสต, 43.9% ไม3นับถือศาสนา 38.9% อิสลาม 3.2% ฮินดู 

2.7% พุทธ 2.4% อ่ืน ๆ 8.9% (สำนักงานสถิติออสเตรเลีย ประจำปw 2564) 

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษ เปIนภาษาประจำชาติ 

 

การศึกษา  การศึกษาภาคบังคับช้ันประถมศึกษาปwท่ี 1-10 (ระหว3างอายุ 6-16 ปw) มาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับเปIนท่ียอมรับของนานาชาติ 

 

การก0อต้ังประเทศ  กัปตันเจมส, คุก นำคณะนักสำรวจจากสหราชอาณาจักรขึ้นฝRSงด9านตะวันออกของ

ออสเตรเลียเม่ือ 20 เม.ย.2313 อ9างสิทธิครอบครองในนามสหราชอาณาจักร (รัชกาล King George ท่ี 3) 

และต้ังช่ือประเทศว3า Australia (มาจากภาษาละติน Aus-trales ซ่ึงแปลว3าลมใต9) ต3อมากัปตันอาร,เธอร, ฟHลลิป 

แห3ง ทร.สหราชอาณาจักร คุมขบวนเรือบรรทุกนักโทษอพยพจากอังกฤษและไอร,แลนด,รุ3นแรกไปต้ังรกราก

ท่ีออสเตรเลีย โดยนำเรือเข9าสู3 Port Jackson หรือ Sydney Cove เม่ือ 26 ม.ค.2331 ต3อมาเม่ือ 1 ม.ค.2444 

ออสเตรเลียได9เปล่ียนฐานะจากอาณานิคมของสหราชอาณาจักรเปIนประเทศในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร 

มีการปกครองตนเองเรียกช่ือประเทศว3า Commonwealth of Australia 

 

วันชาติ 26 ม.ค. 

 

การเมือง ปกครองด9วยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ เปIนประเทศในเครือจักรภพของ     

สหราชอาณาจักร สมเด็จพระเจ9าชาร,ลส,ท่ี 3 แห3งสหราชอาณาจักรทรงเปIนประมุข โดยมีผู9สำเร็จราชการแทน

พระองค, (Governor-General) ดำรงตำแหน3งวาระละ 5 ปw คนปRจจุบัน ช่ือ General David John Hurley 

(ดำรงตำแหน3งเม่ือ 1 ก.ค.2562) มีการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังล3าสุดเม่ือ 21 พ.ค.2565 ซ่ึงพรรคเลเบอร, นำโดย   

นายแอนโทนี อัลบาเนซี เปIนฝ�ายชนะพรรคลิเบอรัลเนช่ันแนลด9วยเสียงข9างมาก 77 ต3อ 58 ท่ีน่ัง (จากท้ังหมด 

151 ท่ีน่ังในสภาผู9แทนราษฎร) พรรคกรีนส, 4 ท่ีน่ัง พรรคอ่ืน ๆ 2 ท่ีน่ัง และผู9สมัครอิสระ 10 ท่ีน่ัง และได9

จัดต้ังรัฐบาลออสเตรเลียชุดใหม3ซ่ึงมีนายอัลบาเนซี เปIน นรม. โดยจะยังคงให9ความสำคัญกับความเปIน

พันธมิตรกับสหรัฐฯ ต3อต9านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟHก และให9ความสำคัญเชิง          
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ภูมิรัฐศาสตร,ต3อภูมิภาคแปซิฟHกใต9เปIนอันดับแรก นอกจากน้ี จะผลักดันการแก9ไขปRญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการพัฒนาพลังงานทดแทนเปIนนโยบายหลักท้ังในและต3างประเทศ ควบคู3กับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสร9างความเข9มแข็งในกลุ3มแรงงาน สตรี และชนพ้ืนเมือง  

 ฝ�ายบริหาร : อยู3ภายใต9ผู9สำเร็จราชการแทนพระองค, มี ครม.เปIนองค,กรบริหาร โดยมี นรม.

เปIนหัวหน9า ครม. ผู9สำเร็จราชการแทนพระองค, เลือก ครม.จาก ส.ส. ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังท่ัวไปโดยคำแนะนำ

ของ นรม.  

 ฝ�ายนิติบัญญัติ : รัฐสภา เปIนระบบ 2 สภา 1) สภาผู9แทนราษฎร 151 ท่ีน่ัง วาระ 3 ปw 2) วุฒิสภา 

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

ทุกฉบับต9องผ3านการเห็นชอบของท้ังสองสภา ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปwข้ึนไปมีสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง 

 ฝ�ายตุลาการ : อำนาจตุลาการเปIนอิสระจากฝ�ายนิติบัญญัติ รัฐบาลเปIนผู9แต3งตั้งผู9พิพากษา

แต3ไม3มีอำนาจถอดถอน ศาลสูง (High Court of Australia) มีอำนาจสูงสุดในการตีความและตัดสินคดีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระดับรัฐและระดับสหพันธ, และคดีในระดับระหว3างรัฐและระหว3างประเทศ 

ส3วน Federal Court of Australia มีอำนาจตัดสินคดีแพ3ง 

 การปกครองในระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลีย ประกอบด9วย 6 รัฐ ได9แก3 รัฐ Western Australia, 

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

2 อาณาเขต ได9แก3 Northern Territory และ Australian Capital Territory ซึ่งเปIนที่ตั้งของเมืองหลวง 

แคนเบอร,รา ในแต3ละรัฐมีผู9สำเร็จราชการแทนพระองค,ระดับรัฐ (Governor) มีรัฐบาลและมุขมนตรี ทำหน9าท่ีบริหาร 

โดยมีสภานิติบัญญัติ 2 สภา ยกเว9นรัฐ Queensland ซ่ึงมีเพียงสภาเดียว ท้ังน้ี รัฐและอาณาเขตต3าง ๆ  

มีระบบศาลของตนเอง 

 พรรคการเมืองท่ีสำคัญ : พรรคเลเบอร, (Australian Labor Party) พรรคลิเบอรัล (Liberal Party) 

พรรคเนช่ันแนล (National Party) และพรรคกรีนส, (Australian Greens)  

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีเศรษฐกิจของออสเตรเลียในภาพรวมมีความยืดหยุ3นและมีพลวัต 

ออสเตรเลียยังมีบทบาทท่ีสำคัญใน WTO APEC กลุ3ม G20 และองค,กรด9านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ออสเตรเลีย        

มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจติดอันดับ 12 ของโลก เม่ือปw 2565 (Index of Economic Freedom) ปรับลดลง 9 อันดับ

จากปw 2564 นอกจากน้ี มีขนาดเศรษฐกิจใหญ3อันดับท่ี 14 ของโลก และมี GDP ต3อหัวสูงเปIนอันดับ 9 ของโลก 

เม่ือปw 2565 (IMF) มีอัตราการว3างงาน 3.5% และอัตราความยากจนท่ีต่ำ สำหรับตลาดหลักทรัพย,ออสเตรเลีย 

(Australian Securities Exchange) มีขนาดใหญ3เปIนอันดับ 14 ของโลก เม่ือปw 2565 (World Federation of 

Exchange) รายได9หลักของรัฐบาลมาจากภาษีเงินได9บุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล มีการเปล่ียนแปลงระบบ

ภาษีทางอ9อมโดยนำการจัดเก็บ Goods and Services Tax (GST) 10% มาใช9  

 ปRจจุบัน เศรษฐกิจภาคบริการ ได9แก3 การท3องเท่ียว การศึกษา และการบริการทางการเงิน   

ทำรายได9คิดเปIน 64.63% ของ GDP ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมทำรายได9 26.53% และภาคการเกษตรทำรายได9 
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2.28% ตลาดส3งออกท่ีสำคัญ ได9แก3 จีน ญ่ีปุ�น เกาหลีใต9 สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ตลาดนำเข9าท่ีสำคัญ 

ได9แก3 จีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ�น เยอรมนี และไทย 

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน :  ดอลลาร,ออสเตรเลีย (A$) 

    อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารaสหรัฐ :  1 ดอลลาร,สหรัฐ :  1.59 ดอลลาร,ออสเตรเลีย (พ.ย.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 ดอลลาร,ออสเตรเลีย : 23.93 บาท (พ.ย.2565) 

  

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปe 2565) 

ผลิตภัณฑ,มวลรวมในประเทศ (GDP) : 1.72 ล9านล9านดอลลาร,สหรัฐ  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.6%  

รายได9ประชาชาติต3อหัวต3อปw : 55,290 ดอลลาร,สหรัฐ 

ทุนสำรองระหว3างประเทศ : 54,340 ล9านดอลลาร,สหรัฐ 

หน้ีต3างประเทศ : 1.4 ล9านล9านดอลลาร,สหรัฐ   

อัตราเงินเฟ£อ : 7.3%   

แรงงาน : 13.59 ล9านคน 

อัตราว3างงาน : 3.5%   

มูลค3าการส3งออก : 343,813 ล9านดอลลาร,สหรัฐ 

สินค9าส3งออก : แร3เหล็ก ถ3านหิน ก¤าซธรรมชาติ บริการทางการศึกษา ทองคำ เน้ือสัตว, อะลูมิเนียม ข9าวสาลี  

มูลค3าการนำเข9า : 249,319 ล9านดอลลาร,สหรัฐ 

สินค9านำเข9า : บริการท3องเท่ียว ผลิตภัณฑ,ปHโตรเลียม รถยนต, ช้ินส3วนและอุปกรณ,โทรคมนาคม คอมพิวเตอร,และ

อุปกรณ,สำนักงาน น้ำมันดิบ ทองคำ ยา  

คู3ค9าสำคัญ : จีน สหรัฐฯ ญ่ีปุ�น เกาหลีใต9 สหราชอาณาจักร สิงคโปร, นิวซีแลนด, อินเดีย เยอรมนี และมาเลเซีย  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ก¤าซธรรมชาติ ปHโตรเลียม ถ3านหิน ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี เหล็กกล9า และอัญมณี  

 

การทหารและความม่ันคง 

 ออสเตรเลียดำเนินนโยบายด9านความม่ันคงโดยยึดถือสหรัฐฯ เปIนพันธมิตรทางยุทธศาสตร,ท่ี

สำคัญท่ีสุด ดำเนินการผ3านสนธิสัญญา ANZUS (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด, สหรัฐฯ) นอกจากน้ี ยังมุ3งพัฒนา

ความร3วมมือด9านความม่ันคงกับประเทศในเอเชีย-แปซิฟHก โดยเฉพาะผ3านท่ีประชุม ASEAN Regional Forum 

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

ออสเตรเลียยังเปIนส3วนหน่ึงของความตกลง Five Power Defence Arrangements (ข9อตกลงด9านความม่ันคง 

ประกอบด9วยสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด, มาเลเซีย และสิงคโปร,) ตลอดจนมีสถานะเปIน            

ผู9 สังเกตการณ,ถาวรของกลุ3ม NATO และเปIนส3วนหน่ึงของพันธมิตร NATO Asia-Pacific Four (AP4) 

(ประกอบด9วยออสเตรเลีย ญ่ีปุ�น นิวซีแลนด, และเกาหลีใต9)  
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   นายสกอตต, มอร,ริสัน อดีต นรม.ออสเตรเลีย ประกาศต้ังหุ9นส3วนความม่ันคงไตรภาคีระหว3าง

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ในนามกลุ3ม AUKUS เม่ือ 16 ก.ย.2564 สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

จะสนับสนุนให9ออสเตรเลียเข9าถึงเทคโนโลยีผลิตเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร,อย3างน9อย 8 ลำ ภายในระยะเวลา 18 

เดือน (มี.ค.2566) โดยยึดหลัก 3 ประการ ได9แก3 ความสามารถปฏิบัติการร3วมกัน (Interoperability) มี

ลักษณะร3วม (Commonality) และคำนึงถึงผลประโยชน,ร3วมกัน (Mutual Benefit) ข9อตกลงดังกล3าวจะ

ส3งผลให9ออสเตรเลียมีขีดความสามารถทางทะเลแบบก9าวกระโดด เนื่องจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร,มี

ขีดความสามารถเหนือกว3าเรือดำน้ำเครื่องยนต,ดีเซล/ไฟฟ£า ที่ยากต3อการตรวจพบ มีความเร็วและพิสัย   

ทำการไกล เพื่อเตรียมพร9อมรับมือกับสภาพแวดล9อมทางยุทธศาสตร,ที่มีความซับซ9อน เปลี่ยนแปลงอย3าง

รวดเร็ว และท9าทายมากขึ้นจากการแข3งขันของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นใน

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟHก อีกทั้งจะสร9างฐานทัพเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร,แห3งใหม3ทางฝRSงตะวันออกจากเดิม

ที่มีฐานทัพเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร,ที่ฝRSงตะวันตกเท3านั้น เพื่อขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการ    

ใต9น้ำให9ครอบคลุมทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟHก นอกจากนี้ กลุ3ม AUKUS จะร3วมมือกัน

พัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร, ปRญญาประดิษฐ, เทคโนโลยีควอนตัม ขีดความสามารถใต9ทะเล อาวุธ

ความเร็วเหนือเสียง (Hypersonics) ความสามารถทำสงครามอิเล็กทรอนิกส, การแลกเปลี่ยนข9อมูลสำคัญ

ทางทหาร และนวัตกรรมด9านการป£องกันประเทศ 

  ออสเตรเลียยังเพิ่มขีดความสามารถการโจมตีระยะไกลผ3านการพัฒนาขีปนาวุธติดตั้งบน

เครื่องบินและเรือรบ เช3น จรวด Tomahawk ติดตั้งบนเรือพิฆาตชั้น Hobart เพื่อโจมตีเป£าหมายบนบกได9

แม3นยำมากขึ้น ขีปนาวุธอากาศสู3พื้นติดตั้งบนเครื่องบินขับไล3 F/A-18 A/B Hornets และเครื่องบินขับไล3 

F-35A Lightning II ขีปนาวุธต3อต9านเรือพิสัยไกลติดตั้งบนเครื่องบินขับไล3 F/A-18 F Super Hornet และ

จะร3วมมือกับสหรัฐฯ เพื ่อพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) รวมทั ้งจัดหา

ขีปนาวุธโจมตีอย3างแม3นยำทำลายเป£าหมายในระยะมากกว3า 400 กม. ให9กองทัพบก และจะเร3งลงทุนใน

หน3วยงานผลิตอาวุธในประเทศ จำนวน 1,000 ล9านดอลลาร,ออสเตรเลีย ท้ังน้ี ออสเตรเลียให9ความสำคัญ

มากท่ีสุดต3อการพัฒนาขีดความสามารถทางทะเล 

 ก3อนหน9าน้ี ออสเตรเลียประกาศทบทวนนโยบายด9านการป£องกันประเทศปw 2563 (2020 

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

1 ก.ค.2563 ซ่ึงเปIนการปรับนโยบายจากสมุดปกขาวด9านการป£องกันประเทศปw 2559 (2016 Defence 

White Paper) เน่ืองจากสภาพแวดล9อมเชิงยุทธศาสตร,ในภูมิภาคมีความท9าทายมากข้ึนจากการแข3งขัน       

เชิงยุทธศาสตร,ระหว3างสหรัฐฯ กับจีน และการแพร3ระบาดของโรค COVID-19 โดยจัดลำดับความสำคัญให9กับ

พ้ืนท่ีตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต9 ปาปRวนิวกินี ติมอร,เลสเต จนถึง 

ประเทศหมู3เกาะแปซิฟHกใต9 ผลการทบทวนนโยบายดังกล3าวส3งผลให9ออสเตรเลียปรับปรุงให9กองทัพพ่ึงพา

ตนเองในการป£องปราม โดยจะเพ่ิมการจัดหาอาวุธโจมตีระยะไกล และปรับปรุงขีดความสามารถทางไซเบอร, 

รวมท้ังขีดความสามารถในการรับมือกับปRญหา Grey-zone activities และเตรียมความพร9อมในการเข9าร3วม
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ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ ความพร9อมในการประจำการทหารและยุทโธปกรณ,ท่ัวโลก และพัฒนา

บทบาทของกองทัพในการสนับสนุนพลเรือนเพ่ือรับมือภัยธรรมชาติและวิกฤติด9านต3าง ๆ  

 กองทัพออสเตรเลีย มีกำลังพลรวม 89,350 นาย แบ3งเปIนกำลังประจำการ จำนวน 59,600 นาย 

ประกอบด9วย ทบ.จำนวน 29,400 นาย ทร.จำนวน 15,300 นาย ทอ.จำนวน 14,900 นาย และกำลังสำรอง 

29,750 นาย ผู 9สำเร็จราชการแทนพระองค, ดำรงตำแหน3งผู 9บ ัญชาการทหารตามพิธีการ และเปIน 

ผู9แต3งตั้งผู9บัญชาการทหารสูงสุด (Chief of the Defence Force-CDF) ซ่ึงมาจาก 1 ในผู9บัญชาการทหาร  

3 เหล3า ตามคำแนะนำของรัฐบาล งานปฏิบัติการประจำอยู3ภายใต9การบังคับบัญชาของผู9นำกองทัพ ส3วนงาน

บริหารและนโยบายป£องกันอยู3ภายใต9อำนาจของ รมว.กระทรวงกลาโหม 

 งบประมาณด9านการป£องกันประเทศ ในปw 2565-2566 มีจำนวน 48,699 ล9านดอลลาร,

ออสเตรเลีย คิดเปIน 2.11% ของ GDP (เพ่ิมข้ึนจากปwงบประมาณ 2564-2565 คิดเปIน 3.8%) ในจำนวน

ดังกล3าว เปIนการจัดสรรงบประมาณให9หน3วยข3าวกรองทางการส่ือสารของออสเตรเลีย (Australian Signals 

Directorate-ASD) จำนวน 1,666 ล9านดอลลาร,ออสเตรเลีย โดยรัฐบาลออสเตรเลียให9ความสำคัญกับ

งบประมาณด9านการจัดหายุทโธปกรณ,ของกองทัพ เปIนสัญญาณของการเพ่ิมขีดความสามารถด9านการป£องกัน

ประเทศอย3างต3อเน่ืองของออสเตรเลีย เพ่ือเตรียมรับมือกับสภาพแวดล9อมด9านความม่ันคงเชิงยุทธศาสตร,ท่ีไม3

แน3นอน 

  การจัดหายุทโธปกรณ,ท่ีสำคัญในปw 2565-2566 ออสเตรเลียจะพัฒนาอากาศยานไร9คนขับ

อัตโนมัติ MQ-28A Ghost Bat เพ่ือใช9ในลักษณะเคร่ืองบินรบปฏิบัติการร3วมกับเคร่ืองบินขับไล3ท่ีมีนักบิน

ควบคุม จัดหาปนใหญ3อัตตาจรพร9อมยานเกราะจ3ายกระสุนและเรดาร,ระบุตำแหน3งอาวุธจากเกาหลีใต9 จัดหา

เรือสนับสนุนการปฎิบัติการใต9ทะเลสำหรับเพ่ิมขีดความสามารถการทำสงครามใต9ทะเลและระบบสอดแนม 

และจัดซ้ือเคร่ืองบินขับไล3 F-35A Lightning จากบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐฯ  

 

ปfญหาด#านความม่ันคง  

 ปRญหาการจารกรรมและการแทรกแซงจากต3างชาติเปIนภัยคุกคามด9านความม่ันคงต3อ

ออสเตรเลียมากท่ีสุด และแทนท่ีภัยคุกคามจากการก3อการร9ายท่ีลดระดับความรุนแรงลงในช3วงท่ีมีการควบคุม

การเดินทางระหว3างประเทศในช3วงการแพร3ระบาดของโรค COVID-19 โดยทางการออสเตรเลียสกัดก้ันความ

พยายามของต3างชาติในการแทรกแซงอิทธิพลในประเทศอย3างน9อย 4 คร้ัง ห9วงปw 2564-2565 โดยเฉพาะความ

พยายามเข9าถึงข9อมูลเก่ียวกับศักยภาพของออสเตรเลีย การจัดลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจและนโยบาย

ข9อมูลเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการป£องกันประเทศ ข9อมูลเก่ียวกับกลุ3ม AUKUS และกลุ3ม 

Quad ขณะท่ีไม3ปรากฏแผนการโจมตีก3อการร9ายในประเทศ อย3างไรก็ดี ออสเตรเลียยังคงให9ความสำคัญต3อ

กลุ3มนิยมความรุนแรงภายในประเทศท้ังกลุ3มขวาจัดสุดโต3ง กลุ3มมุสลิมนิยมความรุนแรง และกลุ3มนิยมความ

รุนแรงท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นต3าง ๆ  
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สมาชิกองคaการระหว0างประเทศ ออสเตรเลียเปIนสมาชิกองค,การท่ีสำคัญ  ได9แก3  UN, G20, OECD, 

Commonwealth of Nations, Multilateral Banks, MIKTA และ WTO   

 

วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี  มีความก9าวหน9าทางวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี เน่ืองจากรัฐบาลสนับสนุน   

การวิจัยและพัฒนาผ3านศูนย,วิจัยวิทยาศาสตร,และอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย (Australian Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organization-CSIRO) โดยเน9นในสาขาท่ีสามารถนำผลการวิจัยและ

พัฒนามาใช9 และก3อให9เกิดนวัตกรรมใหม3 ๆ ซ่ึงเปIนประโยชน,ในเชิงพาณิชย,และช3วยเพ่ิมขีดความสามารถ     

ในการแข3งขันกับต3างประเทศ อาทิ ด9านการเกษตร อุตสาหกรรม สารสนเทศ เหมืองแร3 พลังงาน 

การแพทย, สาธารณสุข ส่ิงแวดล9อม ทรัพยากร เพ่ือให9ออสเตรเลียสามารถแข3งขันได9 เปIนสังคมท่ีปลอดภัย และ    

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน บุคลากรท่ีทำงานด9านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 84,000 คน ในจำนวนน้ีอยู3ใน

มหาวิทยาลัย 40,000 คน อยู3ในภาคธุรกิจ 25,000 คน และอยู3ในภาครัฐ 19,000 คน ท้ังน้ี แม9การวิจัยของ

ภาคเอกชนยังไม3เข9มแข็ง แต3รัฐบาลให9ความช3วยเหลือและเพ่ิมแรงจูงใจด9วยการลดภาษีให9เปIนพิเศษ ทำให9

ธุรกิจด9านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเติบโตอย3างรวดเร็ว  นอกจากน้ี ภายใต9ความร3วมมือกลุ3ม AUKUS 

ออสเตรเลียจะเพ่ิมขีดความสามารถด9านพลังงานนิวเคลียร, ความสามารถทางไซเบอร, ปRญญาประดิษฐ, 

เทคโนโลยีควอนตัม อาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonics) ความสามารถทำสงครามอิเล็กทรอนิกส, และ

นวัตกรรมด9านการป£องกันประเทศ 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม  เส9นทางถนนมีความยาวรวมกันกว3า 873,573 กม. เส9นทางท่ีเช่ือมทิศเหนือ

กับทิศใต9เลียบชายฝRSงตะวันตกเปIนเส9นทางหลักในการคมนาคมทางบก ทางรถไฟมีโครงข3ายท่ีกว9างขวางมาก       

มีรางรถไฟความยาวรวม 36,064 กม. การคมนาคมทางรถไฟคิดเปIน 30% ของการคมนาคมในออสเตรเลีย 

สายหลักคือ เส9นทางท่ีเช่ือมระหว3างทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกของรัฐแถบภาคใต9 การขนส3งทางทะเล          

มีความสำคัญ เพราะเมืองหลวงของทุกรัฐต้ังอยู3ติดชายฝRSง ออสเตรเลียมีท3าเรือพาณิชย,ท่ีสำคัญประมาณ       

70 แห3ง ท่ีใช9ติดต3อการค9ากับประเทศต3าง ๆ ท่ัวโลก 200 ประเทศ โดยมีสายการเดินเรือแห3งชาติดำเนินการ  

ในเส9นทางท่ีสำคัญ อาทิ ยุโรป ญ่ีปุ�น เกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต9 นิวซีแลนด, ด9านโทรคมนาคมมีเครือข3าย

โทรศัพท,พ้ืนฐานและบริการสัญญาณดาวเทียมครอบคลุมท้ังประเทศ โทรศัพท,เคล่ือนท่ีเปIนระบบ GSM และ 

5G มีสายเคเบิลใต9น้ำเช่ือมต3อกับนิวซีแลนด, ฟH จิ ญ่ี ปุ�น อินโดนีเซีย ปาปRวนิวกินี เกาะกวมและฮาวาย  

รหัสโทรศัพท,ระหว3างประเทศ +61 ด9านโทรทัศน,และวิทยุ Australian Broadcasting Corporation (ABC) ของรัฐ  

มีบทบาทสำคัญในการแพร3ภาพและกระจายเสียงท่ัวประเทศและต3างประเทศ  ผ3าน Australia Network และ 

Radio Australia มีเครือข3ายอินเทอร,เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ครอบคลุมประชากร 91% รหัสอินเทอร,เน็ต 

.au  เว็บไซต,การท3องเท่ียว www.australia.com   

 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-นครซิดนีย, (ระยะเวลาในการบิน 9.05 ชม.) 

กรุงเทพฯ-นครเมลเบิร,น (ระยะเวลาในการบิน 8.50 ชม.) กรุงเทพฯ-นครบริสเบน (ระยะเวลาในการบิน 8.51 ชม.) 
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และกรุงเทพฯ-นครเพิร,ท (ระยะเวลาในการบิน 6.45 ชม.) เวลาท่ีออสเตรเลีย (แคนเบอร,รา) เร็วกว3ากรุงเทพฯ 

3 ชม. คนไทยท่ีต9องการเดินทางไปออสเตรเลีย (ไม3ว3าจะถือหนังสือเดินทางประเภทใด) จะต9องขอรับการตรวจลงตรา 

 

สถานการณaสำคัญท่ีน0าติดตาม   

 ความคืบหน9าของความร3วมมือด9านความม่ันคงภายใต9กลุ3ม AUKUS ออสเตรเลียจะเลือก

เทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร,ระหว3างสหรัฐฯ หรือสหราชอาณาจักร ภายใน มี.ค.2566 รวมถึงเร3งสร9าง

ฐานทัพเรือดำน้ำแห3งใหม3บริเวณฝRSงตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟHก และจะกำหนดแนวทางความร3วมมือกับ

สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรด9านความม่ันคงและการทหาร ในด9านการพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร, 

ปRญญาประดิษฐ, เทคโนโลยีควอนตัม ขีดความสามารถใต9ทะเล อาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonics)  

การทำสงครามอิเล็กทรอนิกส, การแลกเปล่ียนข9อมูลสำคัญทางทหาร และการพัฒนานวัตกรรมด9านการป£องกัน

ประเทศ 

 กระแสเรียกร9องจัดการลงประชามติเปล่ียนแปลงการปกครองของออสเตรเลียเปIนระบอบ

สาธารณรัฐ หรือการแยกตัวออกจากเครือจักรภพ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในระยะ 3-5 ปwข9างหน9า หลังการสวรรคตของ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห3งสหราชอาณาจักร  

 การฟ¯นฟูความสัมพันธ,กับจีนในฐานะคู3ค9ารายใหญ3ท่ีสุดของออสเตรเลีย หลังเกิดความ       

ตึงเครียดในความสัมพันธ,ต้ังแต3จีนใช9มาตรการบีบบังคับทางเศรษฐกิจกับออสเตรเลียเม่ือปw 2563 ด9วยการ

ชะลอการนำเข9าเน้ือวัวและข้ึนภาษีนำเข9า ข9าวบาร,เลย, ปRญหาพิพาทระหว3างท้ังสองประเทศขยายตัวสู3ความ

ขัดแย9งด9านอ่ืนมากข้ึน โดยออสเตรเลียเพิกถอนข9อตกลงซ่ึงเปIนส3วนหน่ึงของข9อริเร่ิมแถบและเส9นทาง (Belt 

and Road Initiative-BRI) ขณะท่ีจีนตอบโต9ด9วยการระงับกิจกรรมภายใต9ความตกลงการเจรจาเศรษฐกิจเชิง

ยุทธศาสตร,จีน-ออสเตรเลีย (China-Australia Strategic Economic Dialogue) ขณะเดียวกันความสัมพันธ,

ทางการเมืองและการทหารทวีความตึงเครียดจากการท่ีออสเตรเลียแสดงจุดยืนเปIนพันธมิตรท่ีใกล9ชิดกับ

สหรัฐฯ เฉพาะอย3างย่ิงการต้ังกลุ3ม AUKUS และการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร,ของออสเตรเลีย ท่ีมีนัย

ต3อต9านอิทธิพลจีนในภูมิภาค ส3งผลให9จีนไม3พอใจ และเกิดความกังวลเก่ียวกับการแข3งขันสะสมอาวุธในภูมิภาค 

รวมถึงอาจพัฒนาสู3การแพร3ขยายอาวุธนิวเคลียร, อีกท้ังยังสะท9อนถึงความใกล9ชิดระหว3างออสเตรเลียและ

สหรัฐฯ ท่ีมากข้ึน 

  ออสเตรเลียให9ความสำคัญกับการต3อต9านการแทรกแซงจากต3างชาติ และการต3อต9านการ  

จารกรรมในออสเตรเลียยังเปIนประเด็นท่ีควรติดตามอย3างต3อเน่ือง นอกจากน้ี ยังเฝ£าระวังอย3างใกล9ชิดด9าน  

การโจมตีทางไซเบอร,จากต3างชาติ ออสเตรเลียตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร,ในประเทศอย3างต3อเน่ือง       

โดยรูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร,มีพัฒนาการและดำเนินการอย3างเปHดเผยมากข้ึน เฉพาะอย3างย่ิงการ

โจมตีด9วยแรนซัมแวร, (Ransomware) เพ่ือใช9แสวงประโยชน,ในการแทรกแซงกิจการภายในของออสเตรเลีย  

เพ่ือเข9าถึงข9อมูลท่ีสำคัญหรือเก่ียวข9องกับความม่ันคงในหลายภาคส3วน ท้ังในหน3วยงานรัฐบาล หน3วยงานด9าน

การป£องกันประเทศ บริษัทส่ือมวลชน สถานศึกษา และหน3วยงานด9านสาธารณสุข โดยออสเตรเลียประเมินว3า 

สถาบันอุดมศึกษาและงานวิจัยเปIนสาขาหน่ึงท่ีมีความเส่ียงต3อการแทรกแซงจากต3างชาติเพราะเก่ียวข9องกับ
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นโยบาย การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร, จึงต9องเพ่ิมมาตรการเฝ£าระวังและป£องกัน โดยข้ึนบัญชีรายช่ือ

เทคโนโลยีสำคัญและงานวิจัยสาขาท่ีมีการทำงานร3วมกับต3างชาติและมีข9อมูลอ3อนไหว 

 

ความสัมพันธaไทย-ออสเตรเลีย    

 สถาปนาความสัมพันธ,ทางการทูตเม่ือ 19 ธ.ค.2495 ความสัมพันธ,และความร3วมมือในด9านต3าง ๆ 

ดำเนินไปอย3างราบร่ืนและใกล9ชิดท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยท้ังสองประเทศยกระดับความสัมพันธ,      

สู3ความเปIนหุ9นส3วนทางยุทธศาสตร, (Strategic Partnership) เม่ือ 13 พ.ย.2563 พล.อ.ประยุทธ, จันทร,โอชา 

นรม. และนายสกอตต, มอร,ริสัน อดีต นรม.ออสเตรเลีย ลงนามในปฏิญญาร3วมว3าด9วยความเปIนหุ9นส3วนทาง

ยุทธศาสตร,ระหว3างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย (Joint Declaration on the Strategic Partnership 

between the Kingdom of Thailand and Australia) ซ่ึงจะส3งเสริมปฏิสัมพันธ,และความร3วมมือด9าน

การเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาอย3างย่ังยืนในด9านวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี นวัตกรรม 

การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ส่ิงแวดล9อม และความเช่ือมโยงระหว3างประชาชน  

 ในปw 2565 ไทยและออสเตรเลียจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปwของการ

สถาปนาความสัมพันธ,ระหว3างกัน อีกท้ังเปIนโอกาสสำคัญท่ีนายดอน ปรมัตถ,วินัย รอง นรม.และ รมว.กต. และ

นางเพนนี หว3อง รมว.กต.ออสเตรเลีย ลงนามแผนปฏิบัติการร3วมว3าด9วยความเปIนหุ9นส3วนทางยุทธศาสตร,

ระหว3างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ.2022-2025 (Joint Plan of Action to Implement the Thailand-

Australia Strategic Partnership 2022-2025) เพ่ือขับเคล่ือนความร3วมมือภายใต9ความเปIนหุ9นส3วนทางยุทธศาสตร,

ระหว3างกัน โดยครอบคลุมความร3วมมือรอบด9าน ได9แก3 1) ด9านการเมือง การทหาร และความม่ันคงรูปแบบใหม3 

รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข9ามชาติ ยาเสพติดและการค9ามนุษย, 2) ด9านเศรษฐกิจ รวมถึงสาขา

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจดิจิทัล 3) ความร3วมมือรายสาขา อาทิ 

สาธารณสุข เกษตร การศึกษา วิทยาศาสตร, เทคโนโลยีและการวิจัย พลังงาน ส่ิงแวดล9อม และการบริหาร

จัดการภัยพิบัติ 4) ความเช่ือมโยงระดับประชาชน และ 5) ความร3วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

 ออสเตรเลียมีความสัมพันธ,อันยาวนานกับราชวงศ,ไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร9อมด9วยสมเด็จพระนางเจ9าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปwหลวง เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียเม่ือปw 2505  พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู3หัวทรงเคยศึกษาท่ี

มัธยมปลายในนครซิดนีย, และหลักสูตรนักเรียนนายร9อย ณ วิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร,รา 

ระหว3างปw 2515-2518  และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ9า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และสมเด็จพระเจ9าน9องนางเธอ เจ9าฟ£าจุฬาภรณวลัยลักษณ, อัครราชกุมารี เสด็จเยือนออสเตรเลียเม่ือปw 2562 

นอกจากน้ี เม่ือปw  2563 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได9 จัดทำวีดิทัศน,สารคดี

พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู3หัวขณะทรงศึกษาในออสเตรเลีย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู3หัว  

 ด9านเศรษฐกิจการค9าดำเนินการผ3าน Thailand-Australia Free Trade Agreement หรือ 

TAFTA (มีผลเม่ือ 1 ม.ค.2548) ส3งผลให9การค9าสองฝ�ายขยายตัวอย3างรวดเร็ว ไทยเปIนฝ�ายได9เปรียบดุลการค9าใน

ระยะหลายปwท่ีผ3านมา โดยออสเตรเลียเปIนคู3ค9าอันดับท่ี 6 ของไทยเม่ือปw 2564 มีมูลค3าการค9าระหว3างกันอยู3ท่ี 
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545,711 ล9านบาท เพิ่มขึ้นจาก 409,022 ล9านบาท เมื่อปw 2564 หรือเพิ่มขึ้น 33.42% โดยไทยได9เปรียบ

ดุลการค9า (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,) ขณะท่ีไทยเปIนคู3ค9าอันดับท่ี 11 ของออสเตรเลียเม่ือปw 2564 

สินค9าท่ีไทยส3งออกไปออสเตรเลีย ได9แก3 รถยนต,และส3วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและส3วนประกอบ      

อัญมณีและเคร่ืองประดับ  ผลิตภัณฑ,ยาง เม็ดพลาสติก เหล็ก อาหารทะเลกระป²องและแปรรูป เคร่ืองสำอาง 

เคร่ืองจักรกล ผลิตภัณฑ,พลาสติก ตู9เย็น เคร่ืองคอมพิวเตอร,และส3วนประกอบ อาหารสัตว,เล้ียง ผลิตภัณฑ,ข9าวสาลี 

น้ำมันสำเร็จรูป ส3วนสินค9าท่ีไทยนำเข9าจากออสเตรเลีย เช3น ก¤าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ สินแร3โลหะ เคร่ืองเพชร

พลอย อัญมณี เงินแท3งและทองคำ ถ3านหิน พืชและผลิตภัณฑ,จากพืช ด9ายและเส9นใย เปIนต9น โดยท่ัวไป      

ชาวออสเตรเลียมีทัศนคติท่ีดีต3อคนไทย เม่ือปw 2564 มีชาวออสเตรเลียเดินทางมาประเทศไทย จำนวน 9,577 ลดลง 

92.25% จากเดิมปwละประมาณ 800,000 คน ก3อนการแพร3ระบาดของโรค COVID-19 (สำนักงานสถิติแห3งชาติ) 

 ด9านการเมืองและความม่ันคง ไทยและออสเตรเลียมีกลไกหารือทวิภาคี ได9แก3 การประชุม

คณะกรรมาธิการร3วมไทย-ออสเตรเลีย (Joint Commission-JC) ระดับรัฐมนตรี ตามความตกลง Agreement on 

Bilateral Relationship และการประชุมเจ9าหน9าท่ีอาวุโส (Senior Officials’ Talks-SOTs) ระดับปลัดกระทรวง

การต3างประเทศ เพ่ือเปIนเวทีหารือประเด็นความร3วมมือทวิภาคีและประเด็นท่ีได9รับความสนใจระดับภูมิภาค 

โดยสลับกันเปIนเจ9าภาพ  ท้ังสองประเทศยังสนับสนุนบทบาทในเวทีการเมืองระหว3างประเทศ โดยเฉพาะในด9าน

ต3อต9านการก3อการร9าย อาชญากรรมข9ามชาติ และการลักลอบเข9าเมือง ซ่ึงออสเตรเลียให9ความร3วมมือและ

สนับสนุนไทยด9วยดี ในด9านการฝ́กอบรมเพ่ือเสริมสร9างขีดความสามารถของบุคลากรไทยในด9านดังกล3าว 

รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ,ต3าง ๆ ซึ่งจะเปIนประโยชน,ต3อทั้งสองฝ�ายในการปฏิบัติการร3วม โดย

ในปw 2565 ออสเตรเลียและไทยลงนามบันทึกความเข9าใจในการจัดต้ังศูนย,ความเปIนเลิศเพ่ือต3อต9านการค9ามนุษย, 

(Centre of Excellence for Countering Trafficking in Persons) เปIนแห3งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 

 ด9านการทหาร กองทัพไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ,มาอย3างยาวนานต้ังแต3ปw 2488 

และลงนามบันทึกความเข9าใจว3าด9วยโครงการความร3วมมือด9านการป£องกันประเทศระหว3างไทยกับออสเตรเลีย

เม่ือปw 2529 (Defence Cooperation Program-DCP) ท้ังสองประเทศพัฒนาความสัมพันธ,อย3างต3อเน่ือง    

ผ3านการแลกเปล่ียนการเยือนของเจ9าหน9าท่ีอาวุโส การสัมมนา ตลอดจนกลไกการหารือและการฝ́กร3วม/ฝ́กผสม

ระหว3างกันทุกเหล3าทัพ ท้ังน้ี ออสเตรเลียยังสนับสนุนค3าใช9จ3ายภายใต9โครงการ DCP ประมาณปwละ 5.7        

ล9านดอลลาร,ออสเตรเลีย  

 ข9อตกลงท่ีสำคัญระหว3างไทยกับออสเตรเลีย ได9แก3 ความร3วมมือในการต3อต9านการเข9าเมือง

โดยผิดกฎหมายและการลักลอบค9ามนุษย, (ปw 2544) ความตกลงว3าด9วยการโอนตัวผู9กระทำผิดและความร3วมมือ

ในการบังคับให9เปIนไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ปw 2544) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยความร3วมมือด9านการ

ต3อต9านการก3อการร9ายระหว3างประเทศ (ปw 2545) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยการต3อต9านอาชญากรรมข9ามชาติ

และการพัฒนาความร3วมมือของตำรวจ (ปw 2546) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยโครงการป£องกันการลักลอบค9ามนุษย,

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 (ปw 2546) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยการสนับสนุนด9านการส3งกำลังบำรุง 

(ปw 2547) ความตกลงการค9าเสรี (Thailand-Australia Free Trade Agreement-TAFTA) (ปw 2547) บันทึก

ความเข9าใจว3าด9วยความร3วมมือในการแลกเปล่ียนข9อมูลธุรกรรมทางการเงิน (ปw 2547) ความตกลงว3าด9วยความ
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ร3วมมือทวิภาคี (ปw 2547) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยความร3วมมือด9านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม 

(ปw 2547) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยความร3วมมือด9านการศึกษา (ปw 2547) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยความร3วมมือ

ด9านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปw 2547) ความตกลงว3าด9วยการช3วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง

ทางอาญา (ปw 2549) บันทึกความเข9าใจว3าด9วยความร3วมมือในการต3อต9านอาชญากรรมข9ามชาติและพัฒนา

ความร3วมมือของตำรวจ (ปw 2553) บันทึกความเข9าใจเก่ียวกับการต3อต9านอาชญากรรมข9ามชาติกับ           

กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทย (ปw 2559) และบันทึกความเข9าใจในการจัดต้ังศูนย,ความเปIนเลิศเพ่ือต3อต9าน       

การค9ามนุษย, (ปw 2565) 

--------------------------------------------------- 
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นายแอนโทนี นอรaแมน  อัลบาเนซี  

(Anthony Norman Albanese) 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย คนท่ี 31  

 

เกิด    2 มี.ค.2506 (อายุ 60 ปw/ปw 2566) ท่ีนครซิดนีย, ออสเตรเลีย 

 

ศาสนา    คริสต,นิกายโรมันคาทอลิก 

 

สถานภาพ   หย3ากับคู3สมรส นาง Carmel Tebbutt มีบุตรชาย 1 คน คือ นาย Nathan  

Albanese (อายุ 22 ปw/2566) ปRจจุบัน คบหากับ นางสาว Jodie Haydon 

(อายุ 45 ปw/2566) 

 

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยซิดนีย,  

 

ประวัติการทำงาน  

ปw 2523-2524   - พนักงานธนาคาร Commonwealth 

ปw 2528-2530   - ประธานกลุ3ม Young Labor ของรัฐนิวเซาท,เวลส, 

ปw 2528-2532   - เจ9าหน9าท่ีวิจัยของนาย Tom Uren รัฐมนตรีว3าการกระทรวงรัฐบาล 

ท9องถ่ินและการบริหารจัดการ จากพรรคเลเบอร, 

ปw 2532-2538   - ผู9ช3วยเลขานุการพรรคเลเบอร,ประจำรัฐนิวเซาท,เวลส, 

ปw 2538-2539 - ท่ีปรึกษานโยบายระดับอาวุโสของนาย Bob Carr มุขมนตรีรัฐนิวเซาท,

เวลส, จากพรรคเลเบอร, 
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ประวัติทางการเมือง 

ปw 2539-ปRจจุบัน   - สมาชิกสภาผู9แทนราษฎร สังกัดพรรคเลเบอร, เขต Grayndler พ้ืนท่ีช้ันใน 

ทางใต9ของนครซิดนีย, รัฐนิวเซาส,เวลส,  

ปw 2550-2553   - รัฐมนตรีว3าการกระทรวงโครงสร9างพ้ืนฐาน การคมนาคม การพัฒนาภูมิภาค  

     และการปกครองส3วนท9องถ่ิน 

ปw 2553-2556   - รัฐมนตรีว3าการกระทรวงโครงสร9างพ้ืนฐานและการคมนาคม และ  

รัฐมนตรีว3าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคและการปกครองส3วนท9องถ่ิน 

ปw 2556    - รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว3าการกระทรวงเทคโนโลยีการส่ือสารผ3าน 

เครือข3ายอินเทอร,เน็ตความเร็วสูง การส่ือสาร และเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

รองหัวหน9าพรรคเลเบอร, 

ปw 2562-2565   - หัวหน9าพรรคเลเบอร,และผู9นำฝ�ายค9าน 

23 พ.ค.2565   - สาบานตนเข9ารับตำแหน3งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 31 หลังจากพรรคเลเบอร, 

ชนะการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือ 21 พ.ค.2565 

 

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

 

นรม.         Anthony Albanese 

รมว.กระทรวงการบริการสาธารณะ      Katy Gallagher 

รมว.กระทรวงกิจการสตรี   

และ รมว.กระทรวงการคลังรับผิดชอบการบริหารการเงิน 

รมว.กระทรวงกิจการชนพ้ืนเมือง      Linda Burney 

อัยการสูงสุด และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     Mark Dreyfus 

รอง นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหม     Richard Marles 

รมว.กระทรวงการต3างประเทศ      Penny Wong 

รมว.กระทรวงการค9า และการท3องเท่ียว     Don Farrell 

รมว.กระทรวงการคลัง รับผิดชอบนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง Jim Chalmers 

รมว.กระทรวงธุรกิจขนาดเล็ก และ รมว.กระทรวงการเคหะและคนไร9บ9าน Julie Collins 

รมว.กระทรวงการจ9างงานและแรงงานสัมพันธ, และ รมว.กระทรวงศิลปกรรม Tony Burke 

รมว.กระทรวงทรัพยากร และ รมว.กระทรวงดินแดน Northern Territory Madeleine King 

รมว.กระทรวงการฝ́กทักษะและอบรม     Brendan O’Connor 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ       Jason Clare 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและการดูแลผู9สูงอายุ    Mark Butler 

รมว.กระทรวงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน   Chris Bowen 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล9อมและทรัพยากรน้ำ     Tanya Plibersek 

รมว.กระทรวงโครงสร9างพ้ืนฐาน การคมนาคม การพัฒนาภูมิภาค และ  Catherine King 

การปกครองส3วนท9องถ่ิน 

รมว.กระทรวงการส่ือสาร       Michelle Rowland 

รมว.กระทรวงบริการสังคม       Amanda Rishworth 

รมว.กระทรวงโครงการประกันด9านความพิการแห3งชาติ และ   Bill Shorten 

รมว.กระทรวงการบริการภาครัฐ 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร,    Ed Husic 

รมว.กระทรวงเกษตร ประมง และป�าไม9     Murray Watt 

และ รมว.กระทรวงการจัดการสถานการณ,ฉุกเฉิน 

รมว.กระทรวงมหาดไทย และ รมว.กระทรวงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร, Clare O’Neil 

 

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

 (พ.ย.2565) 


