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ค าน า 
 
 
 เนื่องจากปัจจุบันสาขาวิชานิติศาสตร์มีภารกิจด๎านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโททางกฎหมาย ตลอดจนการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข๎อง เชํน การท าวิจัย การจัดการ
ความรู๎ การให๎บริการด๎านวิชาการในทางกฎหมายแกํสังคม เป็นต๎น ดังนั้น การเพ่ิมเติมความรู๎เพ่ือน า
กลับมาพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง การได๎รับความรู๎จากการฝึกอบรมวิชาการโดย
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนเพ่ือสร๎างผลงานทางวิชาการที่ดีและมีการพัฒนาในด๎านตํางๆสูํสาขาวิชา รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยฯด๎วย 
 กระผมในฐานะผู๎ขอรับทุน จึงมีความประสงค์ขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือไปฝึกอบรม
วิชาการด๎านกฎหมายแรงงาน ณ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ภายใต๎ชื่อ
โครงการ “การฝึกอบรมวิชาการด๎านกฎหมายแรงงาน ณ University of Wollongong ประเทศ
ออสเตรเลีย” ระหวํางวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และบัดนี้โครงการ
ดังกลําวส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี จึงขอสรุปผลการด าเนินการโครงการในครั้งนี้ โดยกระผมจะน าเอา
ความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาทั้งในด๎านการเรียนการสอน การเขียนชุดวิชา และในด๎านอ่ืนๆเพ่ือน าความรู๎ที่
ได๎รับมาในครั้งนี้กระจายออกสูํคณาจารย์และนักศึกษาตามโอกาสอันสมควร 
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1. ชื่อโครงการ  การฝึกอบรมวิชาการด๎านกฎหมายแรงงาน ณ University of Wollongong 
ประเทศออสเตรเลีย 
 
2. ชื่อผู๎ขอรับทุน อาจารย์พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 
 
3. หนํวยงานที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแตํ 10 ตุลาคม 2554 ถึง 10 พฤศจิกายน 2554 
 
5. สถานที่ศึกษา/ฝึกอบรม University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย 
 
6. งบประมาณท่ีได๎รับจ านวน   93,990 บาท 
    งบประมาณท่ีจํายจริง   86,890 บาท 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     7.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ด๎านกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรมชั้นสูงเพ่ือน าความรู๎และ
ประสบการณ์ที่ได๎รับจากการฝึกอบรมทางวิชาการเพ่ิมเติมมาใช๎ในการปรับปรุงเอกสารการสอน 
กิจกรรมการเรียน การสอนหรือ การวัดผลการศึกษาของชุดวิชาที่เก่ียวข๎อง 
    7.2 แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ด๎านเนื้อหาสาระของวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติมและประเด็น
ทางด๎านกฎหมายที่นําสนใจกับคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ University of Wollongong 
    7.3  เพ่ือน าความรู๎และประสบการณ์ท่ีได๎รับเพิ่มเติมจากการฝึกอบรม และความรู๎จากการเข๎ารํวม
สัมมนาทางวิชาการมาใช๎ในการบริการทางวิชาการของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย 
    7.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ด๎านการเรียนการสอนกฎหมายกับคณาจารย์ใน
คณะนิติศาสตร์ของ University of Wollongong และสร๎างความสัมพันธ์เพ่ือความรํวมมือทาง
วิชาการของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตํอไป 
 
8. สรุปเนื้อหาส าคัญทีไ่ด๎รับจากการศึกษา/ฝึกอบรม  
 
ประเทศออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย เป็นดินแดนที่สวยงาม เป็นหนึ่งในประเทศท่ีนําไปเยือน โดยเฉพาะนครซิดนีย์ ได๎รับการ
จัดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก วําเป็นเมืองที่นําอยูํติดตํอกันหลายปีมาแล๎ว แตํในขณะเดียวกันก็ได๎ชื่อวํา
เป็นดินแดนแหํงความขัดแย๎ง ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีเป็นเกาะใหญํที่สุดในโลก แตํในขณะเดียวกัน
ก็เป็นทวีปที่เล็กที่สุด นอกเหนือจากนี้ออสเตรเลียยังเป็นทวีปที่ถูกค๎นพบหลังสุดในโลก แตํกลับเป็น
ดินแดนที่เกําแกํที่สุดในโลก จึงมีผู๎เรียกขานประเทศออสเตรเลียวํา เป็น“ประเทศใหมํบนดินแดนอัน
เกําแกํ”  

 
ประวัติศาสตร์ เชื่อกันวํา เกาะออสเตรเลียเป็นดินแดนที่เกิดขึ้นมาแล๎วประมาณ 4 พันล๎านปีกํอน โดย
ได๎ถือก าเนิดกํอนดินแดนอ่ืนๆ ทั่วโลก ซึ่งสํวนมากทวีปอื่นจะเกําแกํประมาณ พัน-สองพันล๎านปี 



ออสเตรเลีย เป็นประเทศซึ่งประกอบด๎วยแผํนดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะ
อ่ืนๆในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต๎ ประเทศเพ่ือนบ๎านของออสเตรเลียประกอบด๎วย 
อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และติมอร์ตะวันออกทางเหนือ หมูํเกาะโซโลมอน วานูอาตู และนิวแคลิ
โดเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ และนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต๎ 
 
ชื่อออสเตรเลีย มาจากค าในภาษาละติน วํา australis ซึ่งหมายถึงทิศใต๎ โดยมีต านานถึง "ดินแดนทาง
ใต๎ที่ไมํรู๎จัก" ชาวยุโรปเริ่มส ารวจค๎นพบออสเตรเลียในพุทธศตวรรษที่ 22 และตํอมาจึงกลายเป็น
ดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ โดยเริ่มต๎นเป็นอาณานิคมนักโทษในนิวเซาท์เวลส์ และจึงมีการตั้ง
อาณานิคมขึ้นอีกห๎าแหํง อาณานิคมทั้งหกรวมตัวเป็นสหพันธรัฐในปีพ.ศ. 2444 ออสเตรเลียมีชน
พ้ืนเมืองซึ่งอาศัยตั้งแตํกํอนชาวยุโรปเข๎ามา เรียกวําชาวอะบอริจิ้น 
 
 
ภูมิศาสตร์ 
ออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศเป็นผืนดิน 99% พ้ืนน้ า 1% โดยทั่วไปร๎อยละ 65 ของผืนดินจะเป็น
ที่ราบสูง และตั้งอยูํทางทิศตะวันตก พ้ืนที่สวนใหญํเป็นทะเลทรายที่แห๎งแล๎ง และทุรกันดาร และมี
ขนาดทะเลทรายรวมกันใหญํเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา ชาว
ออสเตรเลียเรียกดินแดนที่แห๎งแล๎งและทุรกันดารนี้วํา “เอาท์แบค” ประชากรออสเตรเลียสํวนใหญํ
อาศัยในบริเวรชายฝั่งด๎านตะวันออกหลัง เทือกเขาที่เรียกวํา “เกรตดีไวดิงแรนจ์” ซึ่งแบํงแยกชายฝั่ง
ตะวันออกกับเขตเอาท์แบค มีแมํน้ าสายส าคัญๆ อยูํทางภูมิภาคตะวันออก ได๎แกํ แมํน้ าดาร์ลิง แมํน้ า
เมอร์เรย์  
 

สํวนตอนกลางของประเทศที่เรียกวํา “เขต Central low land” เป็นเขตแห๎งแล๎งที่สุดแมํน้ าล าธาร
ตํางๆ อาจแห๎งสนิทเป็นเวลาหลายปี ออสเตรเลียมีวัตถุดิบธรรมชาติที่ส าคัญหลายอยําง อาทิเชํน ถําน
หิน หินแรํอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง แรํยูเรเนียม โดยเฉพาะแรํยูเรเนียมนี้ คาดวํา 40% ของยูเรเนียม
ทั่วโลกจะอยูํที่ออสเตรเลีย และถ๎าหากในอนาคต มีการหันมาใช๎พลังงาน จากแรํชนิดนี้กันมาก
ออสเตรเลียอาจจะมีโอกาสเป็นประเทศที่ร่ ารวยประเทศหนึ่ง ในโลกก็เป็นได๎ นอกจากนี้ออสเตรเลียก็
ยังมี แหลํงก๏าซธรรมชาติ และน้ ามัน รวมทั้งแรํชนิดอื่นๆ อีก ผืนดินที่เหมาะแกํการเพาะปลูกมีเพียง 
6% ของทั้งประเทศ ทวีป ออสเตรเลียมีสภาพเป็นเกาะท าให๎ มีสิ่งมีชวิตที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของ
ตนเอง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได๎มีวิวัฒนาการเป็นอิสระจากสิ่งมีชีวิตบนแผํนดินใหญํโดยเฉพาะสัตว์ 
ที่มีกระเป๋าหน๎าท๎อง เช่น จิงโจ ้

 

ประวัติศาสตร์ 
ชนพื้นเมืองในออสเตรเลียกํอนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป คือชาวอะบอริจิ้น และชาวเกาะทอร์เรสส
เทรต ซึ่งชนเหลํานี้มีภาษาแตกตํางกันนับร๎อยภาษา ประมาณการวํา มีชาวอะบอริจินมากกวํา 
780,000 คนอยูํในออสเตรเลียในปีพ.ศ. 2331 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_22
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/Marsupial
http://th.wikipedia.org/wiki/Marsupial
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2331


 
 
การค้นพบเกาะออสเตรเลีย  
ในชํวง 1400 ปีกํอน ชาวยุโรปเริ่มมีการสร๎างเรือในการเดินทางเพ่ือการค๎าและลําอาณานิคม รวมทั้ง 
การค๎นหาทองค า และอัญมณีในดินแดนอ่ืนๆ ในชํวงนั้นการค๎าที่ส าคัญ คือการค๎าเครื่องเทศ ชาว
โปรตุเกส ชาวสเปน ชาวดัสซ์ และชาวอังกฤษได๎มีการลํองเรือเพ่ือค๎าขายและลําอาณานิคมข๎าม
มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก  
 

ในปี ค.ศ. 1606 ชาวยุโรปพวกแรกที่ได๎พิสูจน์ทางประวัติศาสตร์วําได๎ลํองเรือมาถึงเกาะ ออสเตรเลีย 
คือชาวดัชซ์ ผู๎ที่น าเรือคือ วิลเลี่ยม จานส์ Mr. Willem Jansz เดินทางโดยเรือ Duyfken พร๎อม
ลูกเรือจ านวนหนึ่งได๎มาถึงฝังตะวันตกของแหลม ยอกค์ (Cape York Penisula) ซึ่งอยูํทางตอนเหนือ
ของรัฐควีนแลนด์ในปัจจุบัน นับเป็นครั้งแรกที่ชาวยุโรปได๎เหยียบลงบนพื้นดินเกาะออสเตรเลียและได๎
พบกับ ชาวอะบอร์ริจินซึ่งเป็นชนเผําพ้ืนเมืองบนเกาะ แตํโชคร๎ายได๎เกิดการปะทะกันจนเป็นเหตุให๎
ลูกเรือชาวดัชซ์ถึงแกํชีวิต อยํางไรก็ตามเหตุการณ์นี้ได๎ท าให๎ชาวยุโรปเริ่มรู๎จักเกาะแหํงออสเตรเลีย
มากขึ้น  
 
 ในชํวง 100 ปีตํอมามีเรือของชาวยุโรปหลายๆกลุํมได๎แวะเวียนเข๎ามาที่เกาะออสเตรเลีย แตํก็ยังไมํมี
ผู๎ใดขึ้นมาส ารวจเกาะนี้อยํางเป็นทางการอยํางจริงจัง เชํน ในปี 1616 ชาวดัชซ์ ชื่อ เดิร์ก ฮาร์ทอก 
Mr.Dirk Hartog ได๎มาถึงด๎านตะวันตกของเกาะ บริเวณ Shark Bay และได๎ตอกโลํติดไว๎กับต๎นไม๎ 
ยืนยันการมาถึงแผํนดินออสเตรเลีย ในปี 1683 ชาวดัชซ์อีกคนชื่อ แจน คอนเตนส์ Jan Contensz 
ได๎มาถึงอําว Carpentaria และได๎พบชาวพ้ืนเมืองอะบอร์ริจินเป็นเหตุให๎เกิดการะทะกันท าให๎ลูกเรือ
ชาว ดัชซ์เสียชีวิตถึง 10 คน ในปี 1642 อาเบล ทัสแมน Abel Tasman ชาวดัชซ์อีกคนได๎รับค าสั่งให๎
ค๎นหาแผํนดินในซีกโลกใต๎ สิ่งที่ อาเบลค๎นพบ คือนิวซีแลนด์ หมูํเกาะฟิจิ และเกาะทัสมาเนีย และในปี 
1644 เขาก็ได๎ออกส ารวจอีกครั้ง แตํก็ไมํได๎พบอะไรเพิ่มเติม 
  
ในปี 1687 วิลเลี่ยม แดมปิเยร์ William ampien ชาวอังกฤษนักบุกเบิก นักผจญภัย ผู๎เดินทางข๎าม
ทะเล และเป็นหนึ่งในลูกเรือโจรสลัด วิลเลี่ยมได๎เดินทางมาถึงเกาะออสเตรเลียในเรือโจรสลัดชื่อ 
Cygret โดยโดนพายุพัดรุนแรงจนต๎องหลบมรสุมเลียบชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ 
ออสเตรเลียและได๎เข๎ามาพักในอําวใหญํเพ่ือหลบลมและซํอมแซมเรือเป็นเวลาถึง 2 เดือน ในระหวําง
ที่พักท่ีอําว เขาได๎เขียนบันทึกเส๎นทางการเดินเรืออยํางละเอียดและเมื่อเดินทางกลับมาถึง อังกฤษ เขา
ได๎เกลี้ยกลํอมให๎รัฐบาลอังกฤษให๎อนุญาตเขากลับมาส ารวจที่เกาะออสเตรเลียอีก  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Adelaide_North_Tce_1839.jpg


ในปี 1699 วิลเลี่ยม ก็ได๎เดินทางส ารวจเกาะออสเตรเลียเป็นครั้งที่ 2 ต๎องพบกับความล๎มเหลวอีกครั้ง 
แตํเขาได๎เป็นผู๎ที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เขาเป็นผู๎พิมพ์งานเขียนเกี่ยวกับ เกาะออสเตรเลียเป็นคนแรก 
  
ใน 100 ปีตํอมาในปี 1770 ชาวอังกฤษชื่อ เจมส์ คุก James Cook ได๎เดินทางเข๎ามาในมหาสมุทร
แปซิฟิก ไปยังเกาะ ตาฮิติ Tahiti เพ่ือค๎นหาวงโคจรของดาวศุกร์พร๎อมทั้งสืบหาดินแดนทางตอนใต๎ไป
ด๎วย ซึ่งก็คือเกาะออสเตรเลีย หลังจากเขาออกจากเกาะ Tahiti กัปตันคุก ได๎แลํนเรือผํานเข๎าไปยัง
เกาะนิวซีแลนด์ และได๎พบวํา เกาะนิวซีแลนด์ไมํได๎เป็นสํวนหนึ่งของดินแดนที่ยิ่งใหญํทางตอนใต๎ที่เขา
ค๎น หาอยูํ แตํเป็นเกาะใหญํ 2 เกาะใกล๎กัน(เกาะเหนือและเกาะใต๎) กัปตัน คุก จึง ตัดสินใจกลับ
อังกฤษโดยลํองเรือเลียบชายฝังเกาะออสเตรเลียด๎านตะวันออกเพ่ือ หลบลมด๎วย กระแสลมท าให๎เรือ 
เอ็นเดียเวอร์ (Endeavour) ของกัปตันคุก ได๎ถูกพัดขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆ และได๎มาพักท่ีอําวใหญํ
แหํงหนึ่ง (ปัจจุบันคือ Botany Bay) ที่อําวนี้ เซอร์โจเซฟ แบงค์ Sir Joseph Bank ผู๎รํวมเดินทางมา
ด๎วย ได๎เก็บตัวอยํางพืชมากมายกลับไปด๎วย และด๎วยเหตุที่ตัวอยํางพืชที่เก็บได๎มากมาย กัปตันคุกจึง
ได๎ตั้งชื่ออําวใหญํแหํงนี้วํา “Botany Bay” ในขณะที่เรือของกัปตัน คุก จอดหลบลมที่อําวนี้ ชาวอะ
บอร์ริจินที่อาศัยอยูํที่บริเวณอําวได๎พยายามขับไลํเรือของกัปตันคุก จนมีการปะทะกันแตํไมํรุนแรง 
ตํอมาเขาและลูกเรือได๎สํงขนมปัง เสื้อผ๎า และของใช๎ไปให๎ชาวอะบอร์ริจิน การปะทะกันจึงได๎ยุติลง 
หลังจากนั้นเรือของกัปตันคุก ก็ได๎ลํองขึ้นเหนือมาเรื่อยๆ และได๎มาพักท่ีอําวอีกแหํงหนึ่ง (ปัจจุบันคือ 
Cook Town) และในที่สุดได๎ลํองเรือขึ้นไปถึง Cape York กัปตัน Cook ได๎ชักธงอังกฤษข้ึนและประ
กาสอ๎างสิทธิ ตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกของเกาะนี้เป็นดินแดนของอังกฤษ ในนามพระเจ๎าจอร์จที่ 3 
และได๎เรียกดินแดนนี้ขึ้นมาใหมํวํานิวเซาเวลล์                                                               
 

 

การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวอังกฤษ  
ในวันที่ 26 มกราคม ปี ค.ศ. 1788 การอพยพของชาวอังกฤษและไอร์แลนด์กลุํมแรก ก็ได๎เข๎ามาถึง
ประเทศออสเตรเลียอยํางจริงจัง กองเรือชุดแรก ซึ่งเป็นขบวนเรือ 11 ล า พร๎อมผู๎โดยสาร ประมาณ
1,530 คน สํวนใหญํเป็นนักโทษ ที่รัฐบาลอังกฤษเนรเทศออกมา ซึ่งมี กัปตัน อาร์เธอร์ ฟิลลิป เป็นผู๎
คุมขบวนเรือมา ก็ได๎มาถึงทําเรือแจ็คสัน หลังจากเฉลิมฉลองตามด๎วยการยิงสลุตแล๎ว ก็ได๎มีการชักธง
ในพระนามของพระเจ๎า จอร์จที่ 3 แหํงอังกฤษขึ้น ลูกเรือและผู๎รํวมทาง รวมทั้งสัตว์เลี้ยงตํางๆ อาทิ 
วัว ควาย แกะ แพะ ก็ยกขบวนขึ้นฝั่งกันที่นี่ ซึ่งก็คือนครซิดนีย์ในปัจจุบันนั่นเอง  
 
หลังจากการเข๎ามาของชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1788 แล๎ว ก็เริ่มมีผู๎อพยบเข๎ามาตั้งถิ่นฐานใน
ออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆ แตํผู๎อพยบสํวนใหญํยังคงเป็นชาวยุโรปอยูํ ตํอมาเริ่มมีชาวจีนและชาวอัฟ
กันเข๎ามาบ๎าง แตํสํวนมากก็เข๎ามาเพ่ือขุดหาทองค า โดยเฉพาะในปีค.ศ. 1851 ได๎มีการค๎นพบทองค า 
ในรัฐนิวส์เซาท์เวลส์ และ วิคตอเรีย ตํอมาเมื่อไมํประสบผลส าเร็จเทําที่หวังไว๎  เนื่องจากทองไมํได๎มี
มากอยํางที่คาด จึงคํอยๆ พากันอพยบกลับเหลือแตํชาวอังกฤษและชาวยุโรปซึ่งยังคงพยายามดิ้นรน
ตํอสู๎กับความยากล าบากในดินแดนใหมํตํอไป  
 
การพัฒนาอาณานิคมแหํงนี้จึงได๎เริ่มขึ้นอยํางจริงจังตั้งแตํนั้นมา โดยเริ่มมีการวางผังเมือง ริเริ่ม
โครงการสาธารณูประโภค มีการก าหนดสกุลเงินขึ้นใช๎เองภายในอาณานิคม ตํอมาก็ได๎มีการกํอตั้ง
ธนาคารแหํงแรกขึ้น ในปี ค.ศ. 1817 การส ารวจอาณานิคมได๎คํอยๆท าอยํางตํอเนื่องหลายปี ทั้งนี้



เนื่องจากความกันดารของพ้ืนที่บวกกับความกว๎างขวางของทะเลทรายในแผํน ดิน แตํอาณานิคมแหํง
นี้ก็ได๎พัฒนาอยํางมั่นคงมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา 100 กวําปี ในระหวํางปี ค.ศ. 1855-1890 ใน
อาณานิคมได๎มีการแยกการปกครองตนเองออกเป็น 6 รัฐ โดยแตํละรัฐมีอ านาจการปกครองและ
ระเบียบบริหารของตนเอง  
 
 
ประเทศใหม่  
ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1901 พระราชินีวิคตอเรียแหํงอังกฤษได๎มีพระราชโองการยกระดับอาณา
นิคมออสเตรเลีย ขึ้นเป็นประเทศใหมํในโลก ซึ่งออสเตรเลียจึงเป็นประเทศในเครือจักรภพที่ปกครอง
ตนเองตั้งแตํนั้นมา ผู๎ส าเร็จราชการคนแรกคือ ลอร์ด โฮปทูน ในชํวงปีค.ศ. 1901 ถึง 1927 นครรัฐ
เมลเบิร์น เป็นเมืองหลวงของประเทศ ตํอมาเม่ือกรุงแคนบอร์ราสร๎างเสร็จ เมืองหลวงจึงย๎ายมาอยูํที่
แคนเบอร์รา  
 
ในชํวงศตวรรษที่ 19 ทั้งซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์นตํางก็อ๎างวําตนเองเหนือกวํา สมควร จะได๎รับการ
ยอมรับให๎เป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเฉพาะชาวเมลเบิร์นอ๎างวําเป็นบรรพบุรุษผู๎บุกเบิกเป็นผู๎
แสวงโชค ไมํใชํพวกนักโทษเหมือนบรรพบุรุษชาวซิดนีย์นอกจากนี้นครเมลเบิร์นยังเหนือ กวําในด๎าน
การวางผังเมือง และระบบการคมนาคม แตํกระนั้นชาวซิดนีย์ก็ยังยืนยันในด๎านการมีทําเรือที่ดีกวํา 
รวมทั้งระบบขนสํงทางน้ าก็เหนือกวํา แตํในที่สุดการถกเถียงได๎ยุติลงด๎วยมติของรัฐบาลวําเมืองหลวง
ของประเทศ ควรตั้งอยูํที่แคนเบอร์รา  
 
 ประเทศออสเตรเลียได๎เข๎ารํวมสงครามโลกทั้ง สอง ครั้ง โดยในสงครามโลกครั้งที่ 1ในปี ค.ศ. 1915 
ออสเตรเลียสูญเสียทหารเป็นจ านวนมากที่คาบสมุทรกัลป์ลิโพลี ในชํวงระหวํางปี ค.ศ. 1914-1919 
ออสเตรเลียได๎สํงทหารเข๎ารํวมสงคราม จ านวนถึง 329,883 นาย สํวนมากอยูํในวัย 18-22 ปี และได๎
เสียชีวิตในสงคราม 59,342 นาย บาดเจ็บและถูกรมด๎วยแก๏ส อีก 166,818 นาย สูญสิ้นเงินตราอีก
มหาศาล การเป็นพันธมิตรรํวมรบและได๎พลีชีพไปเป็นจ านวนมากระหวํางทหารออสเตรเลียและ  
นิวซีแลนด์ที่คาบสมุทรกัลป์ลิโพลี ได๎น ามาสูํต านานกองทัพแหํงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่เรียกกัน
วํา แอนแซค ANZAC ซึ่งตํอมารัฐบาลออสเตรเลียได๎สร๎างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ เรียก วอร์เมโม
เรียล  
 
 ในปี ค.ศ. 1939-1945 สงครามโลกครั้งที่สอง ออสเตรเลียก็ได๎สํงทั้งทหารเข๎ารํวมกับฝุายพันธมิตร
ตลอดชํวงสงคราม คาดวําทั้งทหารและพลเรือนราวหนึ่งล๎านคนได๎เข๎ารํวมในสงคราม สูญเสีบชีวิต
ทหารไปถึง39,366นายและบาดเจ็บอีกราว23,477นาย  
 
 
การอพยพเข้ามาของประชากรจากที่ต่างๆท่ัวโลก  
หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สังคมภายในของประเทสออสเตรเลียถูกสั่นคลอนมาก ประชาชน 
ความบอบช้ าจากสงครามท าให๎เศรษฐกิจตกต่ า ผู๎หญิงต๎องออกมาท างานนอกบ๎านเพ่ือหารายได๎จุน
เจือครอบครัว และชํวยกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ความจ าเป็นที่จะต๎องเพ่ิมจ านวนประชากร



ของประเทศอยํางเรํงดํวนในขณะนั้น ท าให๎รัฐบาลเริ่มโครงการอพยพเข๎าประเทศข้ึนมาในชํวงยี่สิบปี
หลังสงคราม โดยที่นโยบายในชํวงนั้นของรัฐบาล อนุญาตให๎ประชากรที่อพยพเข๎ามาต๎องเป็นคนผิว
ขาว และครึ่งหนึ่งของจ านวนผู๎อพยพต๎องเป็นชาวอังกฤษ ตํอมาระยะหลังก็เริ่มมีการผํอนผันลงบ๎าง 
แตํยังเน๎นวําสํวนใหญํคงต๎องเป็นชาวผิวขาว ดังนั้นหลังปี ค.ศ. 1960 เป็นต๎นมา จึงมีผู๎อพยพเข๎ามา
เป็นชาวยุโรปที่ไมํใชํจากอังกฤษเข๎ามามากขึ้น จากการเปิดรับผู๎อพยพจากที่ตํางๆ นี้เองท าให๎สังคม
ออสเตรเลียเปลี่ยนไป จากสังคมวัฒนธรรมเดียว อนุรักษ์นิยม กลายเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม
หลากหลาย ขึ้นเรื่อยๆ  
 
ในชํวงปีค.ศ. 1970 ออสเตรเลียได๎รับผู๎อพยพชาวอินโดเชื้อสายจีน ประมาณ 90,000 คนเข๎าประเทศ 
ในชํวงทศวรรษที่ 70 นี้เองที่รัฐบาลออสเตรเลียได๎เริ่มมีนโยบายหลายวัฒนธรรมในประเทศเดียว 
Multiculturalism และนโยบายหลายเชื้อชาติในหนึ่งประเทศ Ethnic pluralism ท าให๎มีการอพยพ
เข๎ามาของชาวเอเชียจ านวนมาก โดยเฉพาะในชํวงปี ค.ศ. 1990-2000 เป็นต๎นมา มีผู๎อพยพชาวจีน 
ชาวฟิลิปินส์ ชาวเวียดนาม ชาวเขมร หนีภัยอันเนื่องมาจากสงครามกลางเมืองอพยพเข๎ามามากมาย 
นอกจากนี้ก็ยังมีชาวแอฟริกา ชาวโปแลนด์ เดินทางเข๎ามา ในชํวงปี 1960-1970 ประชากรเชื้อสาย 
กรีก อิตาลี และ ยูโกสลาเวีย เป็นกลุํมที่อพยพเข๎ามามากที่สุด นับจากปี 1970 -1980 ผู๎อพยพสํวน
ใหญํเป็นชาวนิวซีแลนด์ ชาวตุรกรี และเลบานอนและนับเป็นครั้งแรกที่คนเชื้อสายยิวได๎ เข๎ามาตั้งถิ่น
ฐานอยูํในประเทศนี้ ชํวงหลังปี ค.ศ. 1980 ผู๎อพยพท่ีเข๎ามา มีชาวเอเชีย ซึ่งก็คือ ชาวเวียดนาม ชาวฟิ
ลิปินส์ นอกจากนี้ก็มีชาวโปแลนด์ ชาวแอฟริกาใต๎  
 
 ในปีหลัง ค.ศ. 1990 ก็มีชาวจีนจากแผํนดินใหญํ และ ฮํองกง รวมทั้ง ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 
อพยพเข๎ามาเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้นผู๎อพยพจากทุกมุมโลกทั้งแบบถูกกฎหมายและลักลอบเข๎า
มา ได๎ทยอยกันอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูํในออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ 
 
 
ชาวอะบอริจิ้น  
 
เมื่อกลําวถึงประเทศออสเตรเลียแล๎ว เราควรมารู๎จักกลุํมชนที่เรียกวํา ชาวอะบอริจิ้นกันสักหนํอย 
ชาวอะบอริจิ้นคือกลุํมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํบนเกาะออสเตรเลียมานานมากคาด วําไมํต่ ากวํา 38,000 - 
50,000 ปี โดยมีอารยะธรรมแบบดั้งเดิม มีอาชีพลําสัตว์ จับปลา เพาะปลูก มีอาวุธ และอุปกรณ์
เครื่องใช๎ไม๎สอย เป็นอยํางงํายๆไมํซับซ๎อน นอกจากมีชาวอะบอริจิ้นที่อยูํอยํางกระจัดกระจายทั่ว
แผํนดินออสเตรเลียและ เกาะทัสมาเนียแล๎ว ยังมีชาวเกาะอีกกลุํมหนึ่งซึ่งถือเป็นชนดั้งเดิมของ
ออสเตรเลียเชํนกันคือ กลุํมชาวเกาะทอร์เรสสเตรท Torres Strait ซึ่งอาศัยอยูํในหมูํเกาะ Torres 
Strait มักเดินทางด๎วยเรือคะนู สืบเชื้อสายมาจากชาวปาปัว หมูํเกาะนิว กินี และใช๎ภาษาปาปัวนิวกินี 
ปัจจุบันเรียกชนทั้งสองกลุํมรวมกันวํา อินดิจิเนียส ออสเตรเลียน ส าหรับภาษาของชาวอะบอริจิ้น 
แยกเป็นเผําตํางๆมากมาย ในชํวงศตวรรษท่ี 18 คาดวํามีภาษาแตกตํางกันถึง 350-750 ภาษา แตํใน
ศตวรรษท่ี 21 นี้ คาดวําภาษาพูดของชาวอะบอริจิ้นที่ยังคงใช๎กันอยูํนําจะลดน๎อยลงไมํเกิน 200 
ภาษา  
 



ศิลปะชาวอะบอริจิ้น  
 
 หลังจากชาวยุโรปได๎เข๎ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียตั้งแตํปลายศตวรรษที่ 18 ชนเผําดั้งเดิมเหลํานี้ได๎
คํอยๆ ถูกขับไลํให๎เข๎าไปในแผํนดินมากขึ้น ในชํวงแรกที่ชาวยุโรปเดินทางเข๎ามาในออสเตรเลีย ค.ศ. 
1788 คาดวําจ านวนของชาวอะบอริจิ้นมีอยูํประมาณ 750,000 – 1,000,000 คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นไมํ
ต่ ากวํา 458,520 คน อยํางไรก็ดี ปัจจุบันนี้ แม๎วําประเทศออสเตรเลียจะได๎ชื่อวําเป็นประเทศที่พัฒนา
แล๎ว แตํสังคมของชาวอะบอริจิ้นยังล๎าหลังกวําชาวออสเตรเลียทั่วไป ปัญหาส าคัญคือ การด๎อย
การศึกษา ความยากจน แอลกอฮอล์ ปัญหาการวํางงาน จากการส ารวจในปี 2001 พบวําชาวอะบอ
ริจิ้นมีอัตรา การวํางงานสูงถึง 20% ขณะที่อัตราวํางงานของชาวออสเตรเลียอ่ืนเพียง 6.7% ดังนั้น 
ความเปน็อยูํของชาวอะบอริจิ้นสํวนใหญํยังอยูํในระดับยากจนอยูํ  
 
การปกครองตนเอง 
 

 
 
ออสเตรเลียประกาศใช๎บทกฎหมายเวสต์มินสเตอร์ ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) ในปีพ.ศ. 2485 โดยมีผล
บังคับใช๎ย๎อนไปตั้งแตํ 3 กันยายน พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นการยุติบทบาทนิติบัญญัติของสหราชอาณาจักร
ในออสเตรเลียเกือบทั้งหมด ในสงครามโลกครั้งที่สอง ออสเตรเลียประกาศสงครามกับเยอรมนีพร๎อม
กับสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส หลังจากเยอรมนีบุกโปแลนด์ ออสเตรเลียสํงทหารเข๎ารํวมสมรภูมิใน
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน และแอฟริกาเหนือ แผํนดินออสเตรเลียโดนโจมตีโดยตรงครั้งแรกจากการเข๎า
ตีโฉบฉวยทางอากาศของญี่ปุุนที่ดาร์วิน ออสเตรเลียยุตินโยบายออสเตรเลียขาว โดยด าเนินการขั้น
สุดท๎ายในปีพ.ศ. 2516 พระราชบัญญัติออสเตรเลีย ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ยกเลิกบทบาทของ 
สหราชอาณาจักรในอ านาจนิติบัญญัติและตุลาการของออสเตรเลียโดยสิ้นเชิง ในปี พ.ศ. 2542 
ออสเตรเลียจัดการลงประชามติ วําจะให๎ประเทศเป็นสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีแตํงตั้งจากรัฐสภา
หรือไมํ ซึ่งคะแนนเสียงเกือบ 55% ลงคะแนนปฏิเสธ 
 
การเมืองการปกครอง 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1931&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2485
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1986&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Opening_of_the_first_parliament.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:NewParliamentHouseInCanberra.jpg


ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐ และ
ระบอบราชาธิปไตยภายใต๎รัฐธรรมนูญ ประมุขแหํงรัฐของออสเตรเลียคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิ
ซาเบธที่ 2 ซึ่งพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 พระอิสริยยศในออสเตรเลียคือ 
Elizabeth the Second, by the Grace of God Queen of Australia and Her other Realms 
and Territories, Head of the Commonwealth 
 
ต าแหนํงผู๎ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู๎แทนพระองค์ในออสเตรเลียของพระประมุขซึ่งประทับอยูํ
ในสหราชอาณาจักร รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียระบุวํา "อ านาจบริหารเป็นของสมเด็จพระราชินี 
และทรงใช๎อ านาจนั้นผํานผู๎ส าเร็จราชการในฐานะผู๎แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินี" อ านาจของ
ผู๎ส าเร็จราชการนั้นรวมถึงการแตํงตั้งรัฐมนตรีและผู๎พิพากษา การยุบสภา และการลงนามบังคับใช๎
กฎหมาย ผู๎ส าเร็จราชการคนปัจจุบันคือพลตรีไมเคิล เจฟเฟอรี ผู๎ส าเร็จราชการยังด ารงต าแหนํงผู๎
บัญชาการทหารสูงสุดด๎วย ในทางธรรมเนียมปฏิบัตินั้น ผู๎ส าเร็จราชการจะใช๎อ านาจตามค าแนะน า
ของรัฐมนตรี สภาบริหารสหพันธรัฐ (Federal Executive Council) เป็นองค์กรที่ท าหน๎าที่ให๎
ค าแนะน าแกํผู๎ส าเร็จราชการ โดยมีผู๎ส าเร็จราชการเป็นประธานการประชุม และรัฐมนตรีทุกคนมี
สมาชิกภาพตลอดชีพ แตํในทางปฏิบัติจะเรียกประชุมเฉพาะรัฐมนตรีคณะปัจจุบัน รัฐบาลจะมาจาก
พรรคที่ได๎เสียงข๎างมากในสภาผู๎แทนราษฎร 
  
ออสเตรเลียมีรัฐสภาเก๎าแหํง หนึ่งสภาของสหพันธ์ หกสภาของแตํละรัฐ และสองสภาของแตํละ
ดินแดน รัฐสภาของสหพันธ์ ใช๎ระบบสองสภา ประกอบด๎วยสภาผู๎แทนราษฎร (House of 
Representative) และวุฒิสภา (Senate) สภาผู๎แทนราษฎรประกอบด๎วยสมาชิก 150 คน มาจาก
การเลือกตั้ง โดยแบํงเป็นเขตเลือกตั้ง มีผู๎แทนเขตละหนึ่งคน วุฒิสภามีสมาชิก 76 คน มาจากแตํละรัฐ 
รัฐละ 12 คน และจากดินแดน (เขตเมืองหลวงและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี) ละสองคน ทั้งสองสภาจัดการ
เลือกตั้งทุกสามปี สมาชิกวุฒิสภามีวาระ 6 ปี โดยการเลือกตั้งแตํละครั้งจะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของ
สมาชิกท้ังหมด 
 
ออสเตรเลียมีพรรคการเมืองหลักสามพรรค ได๎แกํพรรคแรงงานออสเตรเลีย พรรคเสรีนิยม และพรรค
ชาติ ตั้งแตํปีพ.ศ. 2465 รัฐบาลของสหพันธ์มาจากพรรคแรงงานหรือเป็นรัฐบาลผสมของพรรคเสรี
นิยมและพรรคชาติ ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีจูเลีย กิลลาร์ด มาจากพรรคแรงงาน พรรคอ่ืนๆที่มีบทบาท
ได๎แกํออสเตรเลียนเดโมแครต และออสเตรเลียนกรีนส์ โดยมักได๎ที่นั่งในวุฒิสภา 
 
 
ประเทศออสเตรเลียในปัจจุบัน  

 ชื่อเต็มคือ Commonwealth of Australia 

 ออสเตรเลียมีพ้ืนที่ 7,692,030 ตารางกิโลเมตร 

 จ านวนประชากร 20,264,082 (2549) 

 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด ซิดนีย์ ประมาณ 4,000,000 คน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2465
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 เมืองที่มีประชากรมากอันดับสอง เมลเบิร์น ประมาณ 3,000,000 คน 

 จ านวนเกาะ 8,222 เกาะ 

 แบํงการปกครองออกเป็น 6 รัฐ กับอีก 2 มณฑล 

 ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ 

 เมืองหลวง แคนเบอร์รา 

 วันชาติตรงกับวันที่ 26 มกราคม 

 เพลงชาติ แอดวานซ์ออสเตรเลียแฟร์ 

 หนํวยเงินตรา ดอลลําร์ออสเตรเลีย (A$) 

 รหัสโทรศัพท์ (ของประเทศ) 61 

 TLD ส าหรับอินเตอร์เน็ต .au 

 สัตว์ประจ าชาติ(ไมํเป็นทางการ) จิงโจ๎แดง และอีมู  

 

รัฐและดินแดน 
 

 
 
ออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ ได้แก่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Australian_states_map_th.svg


รัฐนิวเซาท์เวลส ์(New South Wales)                      
รัฐนิวเซาธ์เวลส ์ ตั้งอยูํทางตะวันออกเฉียงใต๎ของประเทศ มีเมืองหลวงคือซิดนีย์(Sydney) รัฐนี้มี
ประชากรหนาแนํนมากที่สุด เป็นเมืองที่เกําแกํและใหญํที่สุดของออสเตรเลีย รัฐนิวเซาธ์เวลส์ตั้งอยูํใน
เขตท่ีมีภูมิอากาศแบบสบายๆ ในฤดูร๎อนอากาศจะอบอํุนคํอนข๎างร๎อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแตํ 18-26 
องศาเซลเซียส ฤดูหนาวจะไมํหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแตํ 7-18 องศาเซลเซียส รัฐนิวเซาธ์เวลส์ เป็น
รัฐที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์เป็นเมืองที่คึกคัก มีสีสัน มีชีวิตชีวา 
สัญลักษณ์ของเมืองคือ โรงอุปรากร (Opera House) และสะพานข๎ามอําวซิดนีย์ (Sydney Harbour 
Bridge) นอกจากซิดนีย์แล๎วยังมีเมืองใกล๎เคียงท่ีมีชื่อเสียงอีกเชํน นิวคาสเซิล (Newcastle) , วูลลอง
กอง(Wollongong)  
 
รัฐควีนส์แลนด์(Queensland) 
รัฐควีนสแลนด์ตั้งอยูํทางตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นรัฐที่ใหญํเป็นอันดับสอง ของประเทศ ซึ่งมีเมือง
บริสเบนเป็นเมืองหลวง (Brisbane) และเป็นเมืองที่ใหญํเป็นอันดับสามของประเทศ อุณหภูมิในฤดู
รอ๎นโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 9-20เซลเซียส 
ซึ่งมีชายหาดที่เงียบสงบหรือที่รู๎จักกันในนาม โกลด์โคสต์ (Gold Coast) ที่ข้ึนชื่อ หรือไมํวําจะเป็น
เดอะเกรทเบริเออรีฟ (Great Barrier Reefs ) ที่ตั้งอยูํบนชายฝั่งในรัฐควีนสแลนด์ที่ประกอบไปด๎วย
ปะการังนับพันตลอดแนว ตั้งแตํ ตอนเหนือไปจนถึงทางตอนใต๎ของเกรดสโตน เป็นแนวปะการังที่ยาว
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่ติดอันดับโลก มีปุาดงดิบและปุาชื้นเขตร๎อนที่อุดมสมบูรณ์  
 
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) 
เซาท์ออสเตรเลีย เมืองหลวงชื่อ แอดิเลด (Adelaide) เป็นรัฐทางตอนใต๎ของประเทศออสเตรเลีย รัฐ
ออสเตรเลียใต๎เป็นรัฐที่จัดวํามีสภาพภูมิอากาศท่ีมีความหลากหลายตั้งแตํ ที่เป็นพ้ืนที่เหมาะแกํการ
เพาะปลูกจนถึงพ้ืนที่ทะเลทราย ซึ่งเป็นเมืองที่รู๎จักกันในฐานะของเมืองหลวงแหํงวัฒนธรรม ซึ่งอยูํ
ระหวํางซิดนีย์และเพิร์ธ อีกท้ังเต็มไปด๎วยความงดงามทางธรรมชาติของปุาไม๎ และชายหาดที่ไมํ
หํางไกลจากใจกลางเมืองนัก นอกจากนี้ อะดิเลดยังมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอุณหภูมิใน
ฤดูร๎อนเฉลี่ยประมาณ 16 -30 องศาเซลเซียส และ 7 - 15 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 
 
รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) 
รัฐแทสมาเนีย เป็นเกาะซึ่งตั้งอยูํทางตอนใต๎ของประเทศออสเตรเลีย แทสเมเนียเป็นรัฐที่เล็กที่สุด 
ล๎อมรอบไปด๎วยเกาะเล็กๆ จ านวนหนึ่ง ซึ่งมี เกาะ King และ Flinders ที่เป็นเกาะที่ส าคัญ ซึ่งมีเมือง
โฮบาร์ตเป็นเมืองหลวงของรัฐ ตั้งอยูํหํางจากรัฐวิกตอเรียบนแผํนดินใหญํประมาณ 240 กิโลเมตร ทั้ง
ยังเป็นเมืองที่ประกอบด๎วย การผสมผสานของวัฒนธรรมและสถาปัตยากรรมมากมาย ซึ่งสะท๎อนให๎
เห็นถึงสหราชอาณาจักรในยุคกํอน สภาพภูมิประเทศโดยสํวนใหญํเป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2


สวยงามยิ่ง จนได๎รับการขนานนามวําเป็น สวิตเซอร์แลนด์ ของออสเตรเลีย เป็นเมืองสงบ ดังนั้น
กิจกรรมกลางแจ๎งจึงเป็นที่นิยมกันอยํางมาก สภาพภูมิอากาศในรัฐแทสมาเนียเป็นแบบชายฝั่งทะเล 
โดยในฤดูร๎อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 11 - 21 องศาเซลเซียส และ 4 - 11 องศาเซลเซียสในฤดู
หนาว  
 

รัฐวิกตอเรีย  (Victoria)                     
รัฐวิคตอเรียตั้งอยูํทางใต๎ของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ เป็นรัฐที่เล็กเป็นอันดับสองของออสเตรเลีย มีนครหลวง
เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐ รัฐนี้ได๎ชื่อวํา Garden State (รัฐสวน) เนื่องจากมีสวนสาธารณะ
มากกวํารัฐอ่ืน ชื่อเสียงทางด๎านศิลปวัฒนธรรม การเงิน และการคมนาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดู
ร๎อนประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 5-13 องศาเซลเซียส  
เมลเบิร์น (Melbourne): เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญํเป็นอันดับสอง เป็นเมืองที่เต็มไปด๎วยความตื่นตาตื่น
ใจ ที่รวบเอาความทันสมัย เข๎ากับการใช๎ชีวิตในแบบประเพณีนิยมเข๎าด๎วยกันได๎อยํางกลมกลืน สไตล์
การใช๎ชีวิตในเมลเบิร์นยังสะท๎อนให๎เห็นถึง ความหลากหลายของวัฒนณธรรมและพลเมืองที่มีไมตรีจิต 
คุณจะได๎สัมผัสความมหัศจรรย์ของสถานที่ที่พิเศษสุดแหํงหนึ่งที่ตั้งอยูํบน อําวที่ใหญํที่สุดในโลก ซ่ึง
ประกอบไปด๎วยชายฝั่งทะเลที่สวยงามและสวนที่รํมรื่นและเป็นเมืองที่นัก ศึกษาไทยไปศึกษามากเป็น
อันดับสอง นอกจากนี้เมลเบิร์นยังมีสถานที่ที่นําสนใจอีกมากมาย อาทิเชํน พิพิธภัณฑ์, สถานที่จัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม, อาคารสถานที่ และระบบขนสํงมวลชนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถพาคุณ
เที่ยวชมเมืองได๎รอบ  
 
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) 
 
รัฐออสเตรเลียตะวันตกเป็นรัฐที่ใหญํที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณหนึ่งในสามของ
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีการท าเหมืองแรํเป็นอุตสาหกรรมหลัก เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตกคือเมืองเพิร์ธ(Perth) ซึ่งนับวําเป็นเมืองหลวง ที่อยูํใกล๎กับประเทศเพ่ือนบ๎านทางด๎านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎และยุโรป อุดมสมบูรณ์ ด๎วยเหมืองแรํ และ แรํทองค า มีชายฝั่งยาวถึง 12,500 
กิโลเมตร อาชีพส าคัญของประชากรคือการท าประมง และท าเหมืองแรํ นองจากนี้ยังเป็นแหลํงผลิต 
เพชร ได๎มากเป็นอันดับสามของโลก เพิร์ทเป็นเมืองที่สะอาดสวยงามและอยูํใกล๎ประเทศไทยมากท่ีสุด
ใช๎เวลาเดินทาง แคํ 6 ชั่วโมงครึ่ง มีเวลาตํางกับประเทศไทยเพียง 1 ชั่วโมงเทํานั้นมีภูมิอากาศแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน อุณหภูมิในฤดูร๎อนเฉลี่ยประมาณ 17 - 29 องศาเซลเซียส และประมาณ 8 - 17 
องศาเซลเซียสในฤดูหนาว นอกจากนี้รัฐออสเตรเลียตะวันตกยังจัดเป็นรัฐที่มีคําใช๎จํายไมํสูงมาก อีก
ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกสบายที่มีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม ยิ่งไปกวํานั้นเมืองเพิร์ธยังเป็นเมืองที่
เรียกได๎วํามีมาตรฐานในการด ารง ชีวิตสูงที่สุดเมืองหนึ่ง ในขณะที่มีคําใช๎จํายในการด ารงต่ าที่สุด  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


นอกจากนี้ยังมีดินแดนหลักๆบนแผํนดินใหญํ 2 แหํง ได๎แกํ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern 
Territory) มณฑล ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียมีเมือง ดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวง มี
อาณาเขตเทํากับหนึ่งในห๎าของทวีป ซึ่งสภาพพ้ืนที่ประกอบด๎วยพ้ืนที่สํวนที่เป็นหินไปจนถึงหน๎าผา
ใหญ ํ และมีเนินทรายขนาดใหญํตลอดจน ทะเลสาบขนาดลึกและใหญํ แมํน้ าท่ีเชี่ยวกรากชํองแคบ
ระหวํางเขาขนาดใหญํ และหน๎าผาสูงชัน เมืองดาร์วินเป็นเมืองที่คํอนข๎างเงียบสงบและอยูํทํามกลาง
ศูนย์เทคโนโลยี สมัยใหมํ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร๎อนชื้นในฤดูร๎อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 - 35 
องศาเซลเซียส และ 19 - 30 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว นอกจากนี้ในเขตมณฑลเหนือยังอุดมไปด๎วย
ธรรมชาติที่งดงามและความหลากหลายของวัฒนธรรม  
 
 และออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory) ออสเตรเลียนแคพิทอล
เทร์ริทอรี แคนเบอร์รา (Canberra) ค าวําแคนเบอร์รา เป็นภาษาอะบอริจินิสแปลวํา" ที่ชุมชน" คือ
เมืองหลวงของประเทศเป็นศูนย์กลางการปกครอง ลักษณะตัวเมืองทันสมัย เพราะมีการวางผังเมือง
อยํางดีเยี่ยมเป็นที่ตั้งขององค์กรระดับชาติ แคนเบอร์ราป็นเมืองที่เต็มไปด๎วยอาคารที่สวยงาม มี
พิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่ของสถานที่ศึกษาส าคัญอาทิ วิทยาลัยการทหารดันทรูน และหนํวยงาน
สถานทูตของประเทศตํางๆ รวมทั้งสถานทูตไทย และดินแดนเล็กน๎อยอื่นๆ  
โดยสํวนใหญํแล๎ว ดินแดนนั้นมีลักษณะเดียวกับรัฐ แตํรัฐสภากลางสามารถค๎านกฎหมายใดก็ได๎จาก
สภาของดินแดน ในขณะที่ในระดับรัฐ กฎหมายสหพันธ์จะค๎านกับกฎหมายรัฐได๎เพียงในบางด๎านตาม
มาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ อ านาจนิติบัญญัติอ่ืนๆนั้นเป็นของรัฐสภาของแตํละรัฐ แตํละรัฐและ
ดินแดนมีสภานิติบัญญัติของตัวเอง โดยในควีนสแลนด์และดินแดนทั้งสองแหํงเป็นลักษณะสภาเดี่ยว 
ในขณะที่ในรัฐที่เหลือเป็นแบบสภาคูํ สมเด็จพระราชินีมีผู๎แทนพระองค์ใ นแตํละรัฐ เรียกวํา 
Governor และในนอร์เทิร์นเทอร์ริทอรี administrator สํวนในเขตเมืองหลวง ใช๎ผู๎แทนพระองค์ของ
เครือรัฐ (governor-general) 
 
ภูมิอากาศในออสเตรเลีย  
ประเทศออสเตรเลียมีภูมิอากาศอยูํด๎วยกัน 4 ฤดูกาล  

 ฤดูใบไม๎ผลิ เดือนกันยายน- เดือนพฤศจิกายน  
 

 ฤดูรอ๎น เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์  
 

 ฤดูใบไม๎รํวง เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  
 

 ฤดูหนาว เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5


ประชากร 
 
ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 21 ล๎านคน สํวนใหญํสืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรปที่มาตั้ง
รกรากในชํวงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปีพ.ศ. 2543 มีผู๎
อพยพใหมํเข๎ามาถึง 5.9 ล๎านคนท าให๎ประชากรเกือบสองในเจ็ดของออสเตรเลียเกิดในตํางประเทศ 
หลังจากการเลิกนโยบายออสเตรเลียขาวในปีพ.ศ. 2516 รัฐบาลออสเตรเลียได๎พยายามสํงเสริมความ
สามัคคีระหวํางเชื้อสายตําง ๆบนพ้ืนฐานของพหุวัฒนธรรมนิยม ในชํวงปี พ.ศ. 2548 ถึง 2549 มีผู๎
อพยพเข๎ามากกวํา 131,000 คน สํวนใหญํมาจากทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ประชากรพ้ืนเมืองของ
ออสเตรเลีย ได๎แกํชาวอะบอริจินบนแผํนดินหลักและชาวเกาะชํองแคบทอร์เรสซึ่งมีทั้งหมด 410,003 
คนในปพี.ศ. 2544 (ร๎อยละ 2.2 ของประชากร)  
 
ศาสนา 
 
ออสเตรเลียไมํมีศาสนาประจ าชาติ จากการส ารวจส ามะโนครัวในปี พ.ศ. 2549 ประชากรประมาณ 
12.6 ล๎านคน (64%) ประกาศตัวเป็นคริสเตียน ในจ านวนนี้ 5.1 ล๎านคน (26%) เป็นคาทอลิก และ 
3.7 ล๎านคน (19%) เป็นแองกลิกัน ประชากร 3.7 ล๎านคนถูกจัดอยูํในกลุํมไมํนับถือศาสนา ซึ่งรวมถึง
แนวความเชื่อแบบมนุษยนิยม อเทวนิยม อไญยนิยม และ เหตุผลนิยม ประชากรเกือบหนึ่งล๎านคน 
(5%) นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ซึ่งรวมศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาเชน อยํางไรก็
ตาม มีประชากรเพียง 1.5 ล๎านคน (7.5%) ที่เข๎าโบสถ์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 
จ านวนประชากร (5 อันดับแรก) 
 

อันดับ ชื่อเมือง รัฐ ประชากร 

1 ซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ 4,504,469 

2 เมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย 3,892,419 

3 บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ 1,945,639 

4 เพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 1,602,559 

5 แอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 1,172,105 

 
 
วัฒนธรรม 
 
วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะแบบอังกฤษหรือแองโกล-เคล
ติก แตํก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งพัฒนามาจากสภาพแวดล๎อมและชนพ้ืนเมือง ในระยะหลัง 
วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได๎รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_20
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ( University of Wollongong) 
มหาวิทยาลัยวูลลองกองเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของรัฐบาลออสเตรเลีย  ตั้งอยูํบนเชิงเขาเคียรํา 
เมืองวูลลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส์ หํางจากเมืองซิดนีย์ไปทางประมาณตอนใต๎ 80 กม. กํอตั้งขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. 1951 ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย มีชื่อเสียงทางด๎านการวิจัย และการเรียนการสอนใน
ระดับสูง ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 22,000 คน ในจ านวนนี้ประกอบด๎วยนักศึกษา
นานาชาติ ประมาณ 3,600 คน จาก 70 ประเทศทั่วโลก รวมนักศึกษาไทย ซึ่งมีจ านวนไมํน๎อยกวํา 
200 คน 
 
มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ ได๎แกํ คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรม, 
คณะวิศวกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศึกษาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะสาธารณสุข โดยมีมากกวํา 490 สาขาวิชาให๎เลือกเรียน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก 
 
นอกจากนั้น พมหาวิทยาลัยยังเปิดศูนย์ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร๎อมให๎แกํนักศึกษาตํางชาติ  เพ่ือ
เพ่ิมความม่ันใจและเข๎าใจกํอนเข๎าสูํระบบการเรียนจริง 
 
จากการส ารวจและจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียโดย Good 
University Guide 2007 มหาวิทยาลัยวูลลองกองได๎รับการจัดอันดับให๎เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง
ในด๎านประสบการณ์ทางการ ศึกษา (The Educational Experience) และคุณภาพของบัณฑิต 
(Graduate Outcomes) มาอยํางตํอเนื่อง ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผํานมา สํงผลให๎มหาวิทยาลัยวูลล
องกองได๎รับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยใน ระดับ 5 ดาว (A Five-Star Education) ใน 7 
หลักเกณฑ์ใหญํๆดังนี้ 
 

 Getting a job (การได๎งานท า) 

 Graduate Starting Salaries (เงินเดือนเริ่มต๎นสูง) 

 Positive Graduate Outcomes (สร๎างบัณฑิตที่พึงประสงค)์ 

 
Generic Skills (ความสามารถ)Graduate Satisfaction (ความพึงพอใจของ
บัณฑิต) 

 Overall Graduate Rating (การจัดอันดับโดยภาพรวม) 

 Staff Qualifications (คุณภาพของคณาจารย์) 

 Getting a job (การได๎งานท า) 
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวูลลองกองยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแหํงเดียวที่ได๎รับรางวัล University of 
the Year จาก Good Universities Guide 2ปี ตํอเนื่อง (ปี ค.ศ.2000 และ 2001) และในปี 2005 
มหาวิทยาลัยวูลลองกองยังได๎รับรางวัลสูงสุดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย 
 
 



เมืองวูลลองกอง 
เมืองวูลลองกองตั้งอยูํรัฐ New South Wales หํางจากเมือง Sydney ออกไปทางใต๎ ประมาณ 80 
กิโลเมตร เป็นเมืองขนาดเล็กที่ให๎ความสงบ รํมรื่น เปี่ยมด๎วยมิตรภาพ และความปลอดภัย มี
ประชากรเพียง 370,000 คน ด๎วยเมืองขนาดเล็ก เมืองวูลลองกองจึงเป็นเมืองที่มีคําครองชีพต่ า แตํ
เพียบพร๎อมด๎วยความสะดวกสบาย นักศึกษาสามารถเดินทางไป Sydney โดยรถไฟเพียง 1 ชั่วโมง
กวําๆ  
 
ลักษณะท่ีพัก 
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดอยํางหนึ่งในการเรียนที่มหาวิทยาลัยวูลลองกองคือการได๎มีโอกาสอาศัยอยูํที่
หอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งน๎อยครั้งที่ในชีวิตคนๆ หนึ่งจะมีโอกาสได๎อาศัยอยูํในที่ๆ มีผู๎คนหลายเชื้อ
ชาติมารวมตัวกัน นอกจากนี้แล๎ว ความสะดวกสบายของหอพัก ระยะทางที่ตั้งของหอพักซึ่งอยูํไมํไกล
นักจากมหาวิทยาลัย เจ๎าหน๎าที่หอพักที่พร๎อมจะชํวยเหลือตลอดเวลา รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และนันทนาการตํางๆ ล๎วนเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะได๎รับจากการอยูํหอพักของมหาวิทยาลัย ที่พักของ
ทางมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 8 แหํง ดังนี้ 
 

 
คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยวูลลองกอง 
มหาวิทยาลัยวูลลองกองเปิดสอนทั้งหมด 9 คณะ มีมากกวํา 400 สาขาวิชา เพ่ือรองรับนักศึกษาทุก
สาขาวิชาในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประกอบด๎วย 
 

Faculty of Arts                    
 Communication and Cultural Studies 

 English Language and Linguistics 

• Campus East  • Kieraview  

• Graduate House • Kooloobong 

• Gundi • The Manor 

• International House • Weerona 

http://www.uow.edu.au/arts/
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_CampusEast.aspx
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_Keiraview.aspx
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_GraduateHouse.aspx
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_Kooloobong.aspx
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_Gundi.aspx
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_Manor.aspx
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_iHouse.aspx
http://www.uowthailand.com/AboutUOW_Accom_Weerona.aspx


 History 

 Modern Languages 

 Philosophy 

 Politics 

 Resource and Environmental Studies 

 Science and Technology Studies 

 Sociology and Society 

                           

Faculty of Commerce                               
 Accountancy 

 Economics 

 Public Relations 

 Applied Finance 

 Strategic Human Resource Management 

 Strategic Management 

 Strategic Marketing 

 Strategic Management and Marketing 

 
Sydney Business School (SBS)           
Master of Business Administration (MBA) 
Master of International Business (MIB) 

http://www.uow.edu.au/commerce/
http://www.uow.edu.au/gsb/


Master of Science (Logistics) 
Master of Management 
Master of Project Management 
Master of Retail Management                           
                  

Faculty of Creative Arts        
 Creative Writing 

 Music Composition 

 Music Performance                              

 Performing Arts 

 Theatre Performance 

 Theatre Production 

 Visual Arts and Design 

 

Faculty of Education               
 Adult Education 

 Educational Leadership 

 Higher Education 

 Language and Literacy 

 Special Education 

 

http://www.uow.edu.au/crearts/
http://www.uow.edu.au/educ/


 

Faculty of Engineering              
 Civil 

 Environmental 

 Materials 

 Mechanical 

 Mechatronic 

 Mining 

 

Faculty of Health & Behavioral Sciences        
 Biomedical Science 

 Exercise Science 

 Health Science 

 Human Movement Science 

 Indigenous Health 

 Nursing 

 Nutrition and Dietetics 

 Psychology 

 Public Health 

http://www.uow.edu.au/eng/
http://www.uow.edu.au/hbs/


Graduate School of Medicine 
The Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) 
 
 

Faculty of Informatics           
 Computer Engineering 

 Computer Science 

 Electrical Engineering 

 Information and Communication Technology 

 Information Systems 

 Mathematics 

 Statistics 

 Telecommunication Engineering 

 

Faculty of Law                
 Transnational Crime Prevention 

 International and Comparative 

 Legal Practice 

Criminal Prosecutions 
 
Faculty of Science 

 Biotechnology 

http://www.uow.edu.au/gsm/
http://www.uow.edu.au/informatics/
http://www.uow.edu.au/law/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView5','sFaculty%20of%20Law//•%20Criminal%20Prosecutions')
http://www.uow.edu.au/science/


 Ecology and Biogeography 

 Environmental Science 

 Geography 

 Geology 

 Medical Chemistry 

 Physics 

เกณฑ์การรับสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยวูลลองกอง 
นักศึกษาที่ต๎องการจะเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยวูลลองกองมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้ 
 
ระดับปริญญาตรี 
นักเรียนที่ต๎องการสมัครเข๎าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี จะต๎องจบในหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
โดยได๎รับเกรดเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3.00 และต๎องมีคะแนนผลภาษาอังกฤษ ไมํต่ ากวําเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด หากนักเรียนที่ได๎เกรดเฉลี่ยไมํถึงตามเกณฑ์ สามารถสมัครเข๎าเรียนในหลักสูตร Diploma 
หรือ Foundation เพ่ือเตรียมตัวเข๎าเรียนตํอในระดับปริญญาตรีได๎เชํนกัน 
 
เอกสารในการสมัครเรียน 

 ผลการเรียนในระดับมัธยม (Transcript) 

 ผลสอบภาษาอังกฤษ (หากยังไมํมีสามารถยื่นทีหลัง หรือสมัครเรียนภาษาที่ศูนย์ภาษาของ
มหาวิทยาลัยได๎) 

 
ระดับปริญญาโท 
นักศึกษาที่ต๎องการสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโท จะต๎องจบหลักสูตรปริญญาตรี โดยบางสาขา
นักศึกษาจะต๎องมี GPA 2.4 ขึ้นไป เชํน MBA และ IT และจะต๎องมีคะแนนผลภาษาอังกฤษไมํต่ ากวํา
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เอกสารในการสมัครเรียน 

 ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (Transcript) 

 ผลสอบภาษาอังกฤษ (หากยังไมํมีสามารถยื่นทีหลัง หรือสมัครเรียนภาษาที่ศูนย์ภาษาของ
มหาวิทยาลัยได๎) 

 ใบผํานงาน ส าหรับหลักสูตรที่ต๎องมีประสบการณ์ท างาน เชํน MBA เป็นต๎น 



ระดับปริญญาเอก 
ในระดับปริญาเอกนั้นนักศึกษาจะต๎องผํานการเรียนระดับปริญญาโทที่เป็นหลักสูตรการน าเสนอ
วิทยานิพนธ์(Thesis/Research) โดยนักศึกษาจะต๎องยื่น Proposal หัวข๎องานวิจัยประกอบการสมัคร
ในหลักสูตรปริญญาเอกด๎วย 
 
เอกสารในการสมัครเรียน 

 ผลการเรียนในระดับตรีและปริญญาโท (Transcript) 

 ผลสอบภาษาอังกฤษ (หากยังไมํมีสามารถยื่นทีหลัง หรือสมัครเรียนภาษาที่ศูนย์ภาษาของ
มหาวิทยาลัยได๎) 

 หัวข๎อวิจัย (Proposal) 

 
คะแนนผลภาษาอังกฤษ (IELTS/TOEFL) 
 
ระดับปริญญาตรี 
โดยทั่วไปต๎องมีผลภาษาอังกฤษไมํต่ ากวําเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

IELTS TOEFL 

Overall 6.0 550 (paper based) หรือ  

6.0 in Reading and Writing  213 (computer based) Plus 4.0 TWE/Essay 
Rating หรือ 

5.0 in Listening and Speaking  79 (internet based) 

 นักศึกษาที่สอบ TOEFL จะต๎องระบุให๎ Princeton 
สํงคะแนนตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยด๎วย โดยระบุ
โค๎ด UOW 9799  

 
 
ระดับปริญญาโท หรือสูงกวํา 
ต๎องมีผลภาษาอังกฤษไมํต่ ากวําเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

- หลักสูตรทั่วไป เชํน Engineering, IT, Science 



IELTS TOEFL 

Overall 6.0 550 (paper based) หรือ  

6.0 in Reading and Writing  213 (computer based) Plus 4.0 TWE/Essay Rating 
หรือ 

5.0 in Listening and Speaking  79 (internet based) 

 นักศึกษาที่สอบ TOEFL จะต๎องระบุให๎ Princeton สํง
คะแนนตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยด๎วย โดยระบุโค๎ด UOW 
9799  

 
หลักสูตร Commerce ทุกสาขาวิชา, หลักสูตร Health & Behavioral Science สาขาวิชา Clinical 
Psychology , Nutrition & Dietetics , Exercise Rehabilitation , Occupational Health & 
Safety , Public Health, หลักสูตร Postgraduate Education ทุกสาขาวิชา ยกเว๎น Graduate 
Diploma in Education, หลักสูตร Arts ทุกสาขาวิชา 

IELTS TOEFL 

Overall 6.5 575 (paper based) หรือ 

6.0 in Reading, Writing, Listening and 
Speaking  

231 (computer based) Plus 4.5 TWE/Essay 
Rating หรือ 

 88 (internet based) 

 นักศึกษาที่สอบ TOEFL จะต๎องระบุให๎ Princeton 
สํงคะแนนตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยด๎วย โดยระบุโค๎ด 
UOW 9799  

 
 
หลักสูตร Creative Arts สาขาวิชา Journalism 
หลักสูตร Law ทุกสาขาวิชา * 
หลักสูตร Postgraduate Education สาขาวิชา Graduate Diploma in Education 



* นักศึกษาที่สอบได๎ IELTS 6.0 สามารถสมัครเข๎าเรียนในสาขา Graduate Certificate และ Master 
of Transnational Crime Prevention, Master of Laws (International & Comparative Law) 
โดยนักศึกษาจะต๎องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชา (English for Postgraduate Studies) 
 

IELTS TOEFL 

Overall 7.0 600 (paper based) หรือ  

6.5 in Reading and Writing  250 (computer based) Plus 5.0 TWE/Essay 
Rating หรือ 

6.0 in Listening and Speaking  100 (internet based) 

 นักศึกษาที่สอบ TOEFL จะต๎องระบุให๎ Princeton 
สํงคะแนนตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยด๎วย โดยระบุโค๎ด 
UOW 9799  

 
 
การศึกษาวิชากฎหมายแรงงาน (Labour Regulation LLB332/LAW332) 
สอนโดย  
Sandy Noakes 
snoakes@uow.edu.au 
โทรศัพท์ 4221 4121 
วันเวลาที่นักศึกษาสามารถเข๎าพบได๎ วันอังคาร เวลา 12.30-14.30 และ 
                              วันพฤหัสบดี เวลา 12.30-14.30 
วิชากฎหมายแรงงาน แบ่งหน่วยกิตออกเป็น 

LLB 332 : 8 หนํวยกิต 
LAW332: 6 หนํวยกิต 

ระบบการเรียนการสอน 
การเรียนประกอบด๎วยการเข๎าฟังการบรรยายในชั้นเรียน และการเรียนรู๎ผํานระบบ

อินเตอร์เน็ต (online) 
ผลลัพธ์ทีน่ักศึกษาจะได้จากการเรียนรู้วิชากฎหมายแรงงาน 
 1. นักศึกษาสามารถอธิบายและน าหลักกฎหมายไปปรับใช๎เข๎ากับหลักกฎหมายแรงงานของ
ออสเตรเลียได๎ 
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกระบสนการและสถาบันที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินการตาม
กฎหมายแรงงานได ๎

mailto:snoakes@uow.edu.au


 3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการทางกฎหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นมา
ประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน และสามารถเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายระหวํางประเทศได๎ 
 4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เปูาหมาย วัตุประสงค์ ผลประโยชน์ วิธีการ และเทคนิคตํางๆที่
เกิดขึ้นจากกฎหมายแรงงาน รวมถึงผลกระทบที่ตํอการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลีย 
 5. นักศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการเขียน โดยเฉพาะด๎านงานวิจับเพ่ือวิพากษ์ข๎อโต๎แย๎ง
ทางกฎหมายในหัวข๎อที่มีความสลับซับซ๎อนได๎ 
 
 
การให้คะแนน 
การเข๎าชั้นเรียน 30 เปอร์เซ็นต์ แบํงเป็น 

 การมีสํวนรํวมในชั้นเรียน 25 เปอร์เซ็นต ์

 การตอบค าถามหรือการท ากิจกรรมทั่วๆไปในชั้นเรียน 5 เปอร์เซ็นต ์

การเขียนตอบข๎อสอบ (Research essay) 30 เปอร์เซ็นต์ 
การตอบค าถามในระบบอินเตอร์เน็ต (online quizzes) 40 เปอร์เซ็นต ์
 
เนื้อหาและหัวข้อส าคัญๆในวิชากฎหมายแรงงาน 

 Purpose and content of law of work 

 What is Labour Regulation? 

 International and comparative Labour Regulation 

 History of Labour Regulation 

 Overview of the Fair Work Act 2009 

 Awards and statutory minima  

 Development of enterprise bargaining 

 Enterprise Agreements under the Fair Work Act 

 Mechanisms Agreements under the Fair Work Act 

 Trade Union regulation 

 Regulation of employers 



 The common law and industrial action 

 Statutory regulation of industrial disputes 

 
การศึกษาวิชากฎหมายแรงงานนั้น จะมุํงเน๎นสํวนส าคัญๆตํางๆเพ่ือให๎นักศึกษาเข๎าใจและสามารถ
อธิบาย และน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง โดยเฉพาะหลักพ้ืนฐานของกฎหมายแรงงาน 
เนื่องจากข๎อโต๎แย๎งที่เกิดขึ้นในแตํละมลรัฐจะมีการตัดสินที่ไมํเหมือนกัน  เหตุผลหนึ่งเกิดจากประเทศ
ออสเตรเลียมีการใช๎กฎหมายที่แตกตํางกันไปในแตํละมลรัฐ ดังนั้นในการศึกษา จึงต๎องทราบถึง
พ้ืนฐานของหลักกฎหมาย รวมถึงสวัสดิการทางสังคมที่ตนเองจะได๎รับ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของหลัก
ตํางๆ 

 
สวัสดิการทางสังคมในประเทศออสเตรเลีย ถือวํามีระดับการพัฒนาที่สูงมาก โดยพิจารณาได๎จากดัชนี
การพัฒนาของมนุษย์ของ UNDP (Human Development Index-HDI) ซึ่งหากพิจารณาจากการจัด
อันดับของ UNDP แล๎ว ประเทศออสเตรเลียจะอยูํในอันดับที่ 3 จาก 177 ประเทศ ซึ่งถือวําอยูํใน
อันดับที่สูงมาก และหากเปรียบเทียบกับประเทศไทย ประเทศไทยถูกจัดอยูํในอันดับที่  73 ซึ่งถือวํามี
ความแตกตํางกันมาในเรื่องของสวัสดิการสังคม เหตุผลที่เป็นเชํนนี้เนื่องจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ 
ดังนั้นรัฐบาลออสเตรเลียจึงให๎ความส าคัญเป็นอยํางมากในการดูแลประชาชนของตน โดยเน๎นเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักส าคัญที่ถูกระบุอยูํ ในกฎหมายสูงสุดเ ฉก
เชํนเดียวกับประเทศไทยที่ได๎มีการบัญญัติกฎหมายดังกลําวไว๎ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  นอกจากที่ได๎
กลําวมาข๎างต๎น ประเทศออสเตรเลียยังมีชาวอะบอริจิ้นซึ่งถือเป็นชนเผําพ้ืนเมืองเกําแกํของประเทศ 
รัฐบาลก็ให๎ความส าคัญอยํางมากในการดูแลชาวอะบอริจิ้น โดยเฉพาะในภาคสวัสดิการสั งคม 
เนื่องจากชนกลุํมนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ที่ด๎อยกวํากลุํมคนอ่ืนๆที่อาศัยอยูํในประเทศ 

 
นอกจากเรื่องสวัสดิการทางสังคมแล๎ว กฎหมายที่นักศึกษาสํวนใหญํให๎ความสนใจเป็นอยํางมากคือ 
กฎหมายในสํวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในภาคอุตสาหกรรม ไมํวําจะเป็นกฎหมายในสํวนของการจ๎าง
งาน นายจ๎าง ลูกจ๎าง กฎหมายในสํวนของโรงงานอุตสหกรรม การตํอรองและการเลิกจ๎าง การได๎รับ
คําสินไหมทดแทน ฯลฯ 

 
ส าหรับกฎหมายในสํวนของการจ๎างงาน หรืออาจกลําวได๎วําสัญญาวําจ๎าง มีสาระส าคัญในสํวนตํางๆที่
นําสนใจ สามารถสรุปเป็นประเด็นๆ ได๎ดังนี้  

 
ประเด็นที่ 1 ความแตกตํางระหวํางลูกจ๎าง (employee) กับ ผู๎ท าสัญญาโดยตนเอง (independent 
contractor) 
 
ลูกจ๎าง หมายถึง ผู๎ที่ท างานภายใต๎สัญญาบริการ 
ผู๎ท าสัญญาโดยตนเอง หมายถึง ผู๎ที่ท างานภายใต๎สัญญาเพื่อการบริการ 
 



ซึ่งหากพิจารณาถึงความแตกตํางระหวํางลูกจ๎างหรือผู๎ท าสัญญาตามกฎหมายของประเทศไทยแล๎ว จะ
พบวํามีความแตกตํางกันอยูํมาก เนื่องจากกฎหมายแรงงานประเทศไทยมิได๎ก าหนดความหมายของ
ลูกจ๎างและผู๎ท าสัญญาโดยตนเองในลักษณะที่แตกตํางกันดังเชํนกฎหมายแรงงานของประเทศ
ออสเตรเลีย 
 
ปัญหาความแตกตํางข๎างต๎นเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญเป็นอยํางมากในกฎหมายแรงงานของประเทศ
ออสเตรเลีย รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลของแตํละมลรัฐในปัจจุบันให๎ความชํวยเหลือลูกจ๎าง(employee) 
มากกวํา ผู๎ท าสัญญาโดยตนเอง (independent contractor) โดยพิจารณาได๎จากบทบัญญัติของ
กฎหมายในสํวนตํางๆ ไมํวําจะเป็นเรื่องของคํารักษาพยาบาล หรือการได๎รับเงิ นชดเชย ฯลฯ 
นอกจากนั้นแล๎ว ลักษณะความสัมพันธ์ในสํวนของการจ๎างงานระหวํางลูกจ๎างและนายจ๎างก็เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจากเรื่องความสัมพันธ์ดังกลําวเกี่ยวข๎องกับสิทธิและหน๎าที่ โดยพิจารณาได๎
จากค าพิพากษาของศาล ซึ่งโดยหลักแล๎วศาลจะน าหลักสุจริต (Good faith) มาใช๎ หากความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นเป็นแบบลูกจ๎างนายจ๎างจริง โดยหลักแล๎วลูกจ๎างจะได๎รับความคุ๎มครองหากกระท าการโดย
สุจริต แตํอยํางไรก็ดี ค าวําลูกจ๎างในสํวนความสัมพันธืนี้ จ าต๎องตีความให๎ได๎วําหมายถึงลูกจ๎าง 
(employee) หรือผู๎ท าสัญญาโดยตนเอง (independent contractor) 
 
นอกจากนั้น นอกจากเรื่องประเด็นปัญหาในการพิจารณาความหมายของลูกจ๎าง (employee) หรือ
ผู๎ท าสัญญาโดยตนเอง (independent contractor)แล๎ว ยังต๎องพิจารณาถึงระดับของการ
ควบคุมดูแลของนายจ๎าง ซึ่งศาลจะต๎องน ามาพิจารณาด๎วย ส าหรับระดับในการควบคุมดูแลของ
นายจ๎างนั้น ประกอบด๎วยองค์ประกอบตํางๆในหลายๆสํวน เชํน การจํายเงินชดเชย (remuneration) 
หน๎าที่ตามสัญญา ( the obligation to work) ชั่วโมงของการท างานบริการ (the hours of work) 
การจํายเงินภาษี ฯลฯ 

 
ประเด็นที่ 2 สิทธิและหน๎าที่ของผู๎วําจ๎างและผู๎รับจ๎าง 
 
สัญญาจ๎างงานนั้นอาจเกิดขึ้นได๎ทางวาจาหรืออาจเกิดขึ้นในรูปแบบของลายลักอักษรก็ได๎ หรืออาจ
เกิดขึ้นจากทั้งสองสํวนก็ได๎ ดังนั้น หากมีข๎อพิพาทเกิดขึ้นในรูปแบบตํางๆศาลจะน าสํวนตํางๆที่ได๎มา
มาปรับใช๎กับข๎อพิพาทท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ศาลอาจจะน าบางสํวนที่ปรากฎอยูํในบทบัญญัติของกฎหมายมา
ปรับใช๎ และน าสถานการณ์หรือสิ่งแวดล๎อมตํางๆที่เกิดขึ้นอยูํในขณะนั้นมาปรับใช๎  สํวนที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับประเด็นนี้ คือ สํวนที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิและหน๎าที่ของผู๎วําจ๎างและผู๎รับจ๎าง เนื่องจากสิทธิ
ดังกลําวน าไปสูํกฎหมายในสํวนอ่ืนๆ เชํน หนี้ ละเมิด หรือผลประโยชน์ในด๎านอ่ืนๆ เชํนการชดเชย
ความเสียหาย การเรียกเงินคืน การยกเลิกสัญญา ฯลฯ  
 
ส าหรับในสํวนของภาคอุตสาหกรรมหรือในสํวนของภาคธุรกิจในรูปแบบของบริษัท ศาลอาจใช๎
กฎหมายเฉพาะในการพิจารณา เชํนกฎหมายห๎างหุ๎นสํวนบริษัท ซึ่งกฎหมายเฉพาะเหลํานี้ เป็น
กฎหมายที่มีการเพ่ิมเติมสิทธิและหน๎าที่ของทั้งนายจ๎างและลูกจ๎างมากกวํากฎหมายทั่วๆไป และ
ข๎อก าหนดบางประการอาจไมํได๎ปรากฎขึ้นในสัญญาซึ่งลูกจ๎างและนายจ๎างได๎ท าขึ้น แตํส าหรับ
ข๎อก าหนดบางประการที่เกิดขึ้นในสัญญาโดยผู๎วําจ๎างก็ดี หรือผู๎รับจ๎างก็ดี หากมิได๎เป็น ไปตาม



บทบัญญัติของกฎหมายที่วางไว๎แล๎ว ก็หาอาจใช๎บังคับได๎ไมํ กลําวคือ สัญญาที่เกิดขึ้นไมํวําจะเป็นทาง
วาจา หรือลายลักอักษรณ์ หากข๎อก าหนดบางข๎อ หรือข๎อก าหนดบางประการขัดหรือแย๎งกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย ข๎อก าหนดเหลํานั้นก็ไมํมีผลทางกฎหมาย หรืออาจกลําวได๎วําข๎อก าหนดนั้น
เป็นโมฆะ ไมํสามารถใช๎บังคับได๎จริง  
 
ประเด็นที่ 3 การมีสํวนรํวมในกระบวนการตํางๆตามกฎหมายแรงงาน 
 
ส าหรับประเด็นที่ 3 นี้มีสํวนส าคัญอยํางมากที่ผู๎ศึกษาต๎องแยกแยะให๎ออกถึงความแตกตํางของการ
ปฎิบัติงานจริงกับข๎อก าหนดที่ถูกตั้งขึ้นโดยองค์กรตํางๆ เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีอยูํ
มากมายหลายสาเหตุ ครั้งหนึ่งประเทศออสเตรเลียเคยมีหนํวยงานที่เข๎ามาจัดระบบรับผิดชอบดูแล
ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทตํางๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะข๎อพิพาทในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจ แตํปัญหา
ความสัมพันธ์ของข๎อพิพาทในภาคอุตสาหกรรมกลับมีมากขึ้น และมีหลากหลายมากมายขึ้น ดังนั้นใน
การศึกษาจะศึกษาแตํเพียงระบบการแก๎ไขปัญหาของหนํวยงานที่เคยเกิดขึ้นมาแล๎วเพียงอยํางเดียว
ไมํได๎ เนื่องจากสภาพการณ์ตํางๆได๎มีการเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาต๎องศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ที่มา
ของกฎหมาย และความสัมพันธ์ของทุกองค์ประกอบ จึ งจะสามารถพิจารณาการมีสํวนรํวมใน
กระบวนการตํางๆของกฎหมายแรงงานได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 
กลไลการควบคุมของกฎหมายในภาคอุสาหกรรม หรือภาคธุรกิจนั้นสามารถควบคุมได๎ด๎วยกฎหมาย
สํวนหนึ่ง หากเพียงแตํวํา เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล๎วจะเห็นได๎
วํา กระบวนการของภาคสังคมอุสาหกรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่น าไปสูํปัญหาตํางๆ ไมํวําจะ
เป็นนิยามความหมายของค าวํานายจ๎างลูกจ๎าง ลักษณะการจ๎างงาน การเข๎ารํวมท างาน การจํายภาษี 
ฯลฯ เหตุที่เป็นเชํนนี้เพราะการพลวัตของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตํละวัน 
 
หากกลําวโดยสรุปแล๎ว ประเด็นตํางๆที่ยกมาข๎างต๎นเป็นทั้งหลักพ้ืนฐานในการศึกษาวิชากฎหมาย
แรงงานในสํวนหนึ่ง และอีกสํวนหนึ่งเป็นกรณีประเด็นปัญหาที่นําสนใจ และเป็นที่ถกเถียงกันเป็น
อยํางกว๎างขวางในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากปัญหาตํางๆมีองค์ประกอบที่เกิดขึ้นและสํงผล
แตกตํางกัน อยํางไรก็ดี บทสรุปซึ่งข๎าพเจ๎าได๎รับมาจากการฝึกอบรมวิชาการในครั้งนี้โดยคณาจารย์
ของคณะนิติศาสตร์ โดยแตํละทํานมีความเห็นตรงกันที่ส าคัญ คือ แม๎จะมีข๎อโต๎แย๎งตํางๆที่เกิดขึ้น
อยํางมากมายในด๎านกฎหมายแรงงาน แตํการหาทางออกที่เหมาะสมเพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์ ส รุป 
หรือแก๎ไขปัญหาตํางๆ นําจะเป็นการน าเอาแนวคิด (Concept) ของกฎหมายอุตสหกรรม หรือ
กฎหมายในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํางๆกลับมาพิจารณาฟ้ืนฟู เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแตํละกรณี หรืออาจ
กลําวได๎วํา เป็นการกลับไปสูํรากฐานบทของบัญญัติทางกฎหมายเพ่ือหาวัตถุประสงค์ที่แท๎จริ งในการ
บัญญัติและน าหลักตํางๆเหลํานั้นมาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมา 
 
9. ประโยชน์ที่ 
 9.1 สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางทั้งสองสถาบันและหารือเกี่ยวกับความรํวมมือในการพัฒนา
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตรํวมกันในอนาคต 



 9.2  ได๎ประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ เชํน กิจกรรม
ศาลจ าลองและการบรรยายในวิชากฎหมายแรงงาน 
 9.3 ได๎ประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Wollongong เชํน 
การบรรยายผํานระบบอินเตอร์เน็ต ที่สามารถโต๎ตอบกับนักศึกษาได๎ทันที ณ ขณะนั้น 
 9.4 แลกเปลี่ยนความรู๎ทางด๎านกฎหมายกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
Wollongong  
 
10. ปัญหา/อุปสรรค 
 -  
 
11. ข๎อเสนอแนะ 
 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 
 
ภาพบรรยายกาศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


