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3ข้อความถึงท่าน

ข้อความถึงท่าน 
ขอแสดงความยินดีที่ท่านเลือกเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ซึ่งการเป็น
พลเมืองนี้ ต้องใช้ความกล้าหาญ ความอุตสาหะและความมุ่งมั่น ใน
การมาอยู่ในประเทศใหม่และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ในฐานะพลเมืองคน
หนึ่ง เราเห็นคุณค่าจากการสนับสนุนของท่านต่อสังคมที่สงบสุขและเป็น
ประชาธิปไตยของเรา

การเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นก้าวส�าคัญของเรื่องราวการ
ย้ายถิ่นฐานของท่านก้าวหนึ่ง การเป็นพลเมืองออสเตรเลียหมายความว่า 
ท่านก�าลังให้ความมุ่งมั่นกับออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง และทุกๆ อย่างที่
ประเทศนี้สนับสนุน นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกของ
สังคมออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ นี่เป็นก้าวที่จะท�าให้ท่านสามารถ
กล่าวได้ว่า “ฉันเป็นชาวออสเตรเลีย”

การเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นเป็นเอกสิทธิ์ที่ให้ซึ่งผลตอบแทนมากมาย 
ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วย
การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ประเทศของเราสร้างจากความสนับสนุนร่วม
กันระหว่างประชาชนชาวพื้นเมืองและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานตามมาจากทั่วโลก 
เราให้การสรรเสริญกับความหลากหลายนี้และในเวลาเดียวกัน เราก็มุ่งมั่น
ที่เป็นชาติที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและมีความสมานฉันท์ร่วมกัน

ความแข็งแกร่งของชุมชนออสเตรเลีย หมายความว่า เราท�างานร่วมกัน
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและท�าให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างที่
เป็นอยู่ เรามีระบบรัฐบาลที่มั่นคง และชาวออสเตรเลียก็ให้ความเคารพ
ต่อเจ้าหน้าที่และกฎหมายของรัฐบาล ความมั่นคงของเรา วัฒนธรรมของ
เราและกฎหมายของเราถูกก�าหนดรูปร่างด้วยประวัติศาสตร์ของเรา โดย
การเข้าร่วมในชุมชนออสเตรเลีย ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 
และจะอยู่ในฐานะที่สามารถให้การสนับสนุนกับชุมชนได้

ออสเตรเลียเป็นดินแดนเก่าแก่ กว้างใหญ่และมีลักษณะเฉพาะตัว เต็มไป
ด้วยป่าดิบชื้นและป่าไม้ประเภทต่างๆ ชายหาดสีทองและทะเลทรายแห้ง
แล้ง วัฒนธรรมพื้นเมืองของเราเป็น วัฒนธรรมต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
เรายังเป็นชาติที่ยังใหม่อยู่ และเป็นชาติของผู้ย้ายถิ่นฐาน โดยเริ่มจากการ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1788 และตราบเท่าทุกวันนี้ เรา
ก็ยังคงให้การต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ๆ อยู่ต่อไป ผู้คนจากประเทศต่างๆ 
มากกว่า 200 ประเทศได้มาอยู่ และรับออสเตรเลียเป็นบ้านของพวกเขา 
ซึ่งเป็นผลท�าให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีความหลากหลายมากที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่ง ออสเตรเลียประสบความ ส�าเร็จในการรวบรวมความหลาก
หลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมความเป็นหนึ่งเดียว
ในระดับชาติ การเป็นพลเมืองจึง เป็นความผูกพันที่รวมพวกเราทั้งหมดเข้า 
ไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

ออสเตรเลียเป็นประเทศประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองจะเปิดโอกาสให้
ท่านได้มีส่วนร่วม ในการสร้างชาติที่เป็นประชาธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ 
นั่นหมายถึงว่า ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของท่านให้สมบูรณ์ 
ในฐานะที่เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของชุมชนออสเตรเลีย ชาว
ออสเตรเลียมีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและเสรีภาพของแต่ละบุคคล ความ
เสมอภาคของผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงข้อก�าหนดแห่งกฎหมาย การเป็น
พลเมืองออสเตรเลีย จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค่านิยมนี้ในชีวิต
ประจ�าวันของท่าน

ค�าปฏิญาณในการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย
เป็นสิ่งส�าคัญที่พลเมืองออสเตรเลียทุกคนจะต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที ่
รับผิดชอบของพวกเรา และเข้าใจความหมายของการเป็นพลเมือง ไม่ว่า 
เราจะเป็นพลเมืองโดยก�าเนิดหรือเลือกที่จะเป็น เพราะเป็นส่วนส�าคัญยิ่ง
ส่วนหนึ่งของการสร้างชาติของเรา

เมื่อท่านเข้าร่วมพิธีมอบการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ท่านจะต้องกล่าว
ค�าปฏิญาณการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ในการกระท�าเช่นนั้น เท่ากับ
การที่ท่านได้ประกาศให้สาธารณชนทราบถึงความมุ่งมั่นของท่านที่มีต่อ
ออสเตรเลีย และการยอมรับหน้าที่รับผิดชอบพร้อมเอกสิทธิ์ของการเป็น
พลเมือง

นี่คือค�าปฏิญาณที่ท่านจะต้องกล่าว

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยาน*

ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะจงรกัภกัดต่ีอออสเตรเลยีและประชาชนของประเทศ

ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นร่วมในระบอบประชาธิปไตย

อีกทั้งเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าเคารพในสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน

กฎหมายที่ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตาม

*  ผู้กล่าวค�าปฏิญาณจะกล่าวค�าว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยาน หรือ under God’  
หรือไม่ก็ได้

ขณะที่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ ท่านจะมีความเข้าใจในความหมายที่อยู่ใน
เบื้องหลังของค�าปฏิญาณนี้เป็นอย่างดี และท่านจะทราบว่า ท่านสามารถ
ยกระดับบทบาทของท่านในสังคมออสเตรเลียได้อย่างไร



4 การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย: ความผูกพันร่วมกันของเรา     

การเป็นพลเมืองออสเตรเลีย
ประวัติการย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียนั้นยาวนานกว่า 200 ปีมาแล้ว แต่ชาติของเราก็ยังเป็นชาติที่ใหม่อยู่และท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเรา การ
ตัดสินใจเป็นพลเมืองออสเตรเลียของท่านจะช่วยในการสร้างอนาคตของเรา

แบบทดสอบการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย
แบบทดสอบการเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วย
ประเมินผลว่า ท่านมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับออสเตรเลีย ตลอดจนหน้าที่
รับผิดชอบและเอกสิทธิ์ของการเป็นพลเมืองหรือไม่

นอกจากนี้ แบบทดสอบการเป็นพลเมืองยังได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วย
ประเมินผลว่า ท่านมีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นหรือไม่ ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาประจ�าชาติของเรา การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษจะช่วยให้ท่าน
สามารถมีบทบาทในสังคมออสเตรเลีย ได้มากขึ้น โดยที่จะช่วยให้ท่าน
ได้รับประโยชน์ทางด้านการศึกษา การว่าจ้างงาน และโอกาสอื่นๆ ที่
ออสเตรเลียมีมอบให้ท่านอย่างเต็มที่

แบบทดสอบการเป็นพลเมืองเป็นข้อสอบในภาษาอังกฤษแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ แบบทดสอบการเป็นพลเมือง
ประกอบด้วยค�าถาม 20 ข้อ ที่สุ่มเลือกมาจากค�าถามที่มีอยู่จ�านวนหนึ่ง 
ท่านจะต้องตอบถูกร้อยละ 75 หรือตอบถูก 15 ข้อจากค�าถาม 20 ข้อ จึง
จะถือว่าสอบได้

แบบทดสอบการเป็นพลเมืองจะจัดสอบที่ส�านักงานกระทรวงตรวจคน
เข้าเมืองและการเป็นพลเมืองทั่วประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีการ
ก�าหนดสอบตามสถานที่ต่างๆ ทั่วเขตภูมิภาคของออสเตรเลีย และตาม
สถานทูตในบางประเทศ

การผ่านแบบทดสอบการเป็นพลเมืองนั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่า ท่านมี
ความเข้าใจในความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ท่านก�าลังจะปฏิญาณตนเพื่อการเป็น
พลเมืองออสเตรเลีย 

การเตรียมตัวท�าแบบทดสอบการเป็นพลเมือง
เพือ่เตรยีมท�าแบบทดสอบการเป็นพลเมอืง ท่านต้องอ่านหนงัสอืข้อมลูเล่มนี้

หนังสือข้อมูล

หนงัสอืข้อมลูเล่มนีม้ทีัง้ส่วนทีน่�ามาใช้ทดสอบและส่วนทีไ่ม่น�ามาใช้ทดสอบ

ส่วนที่น�ามาใช้ทดสอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านจะต้องทราบ เพื่อที่จะผ่านแบบทดสอบการเป็น
พลเมือง อยู่ในสามตอนแรกของหนังสือเล่มนี้ :

•	 บทที่ 1 - ออสเตรเลียและประชาชนของประเทศ

•	 บทที่ 2 -  ความเชื่อในประชาธิปไตย 
สิทธิและเสรีภาพของออสเตรเลีย

•	 บทที่ 3 - รัฐบาลและกฎหมายในออสเตรเลีย

ท่านจะต้องทราบและเข้าใจข้อมูลในส่วนที่น�ามาใช้ทดสอบ เพื่อที่จะตอบ
ค�าถามในแบบทดสอบการเป็นพลเมือง

ส่วนที่ไม่น�ามาใช้ทดสอบ

ส่วนที่ไม่น�ามาใช้ทดสอบนี้ มีข้อมูลส�าคัญที่จะช่วยท่านให้เข้าใจ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของออสเตรเลีย ท่านจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลในส่วนนี้

•	 บทที่ 4 - ออสเตรเลียในปัจจุบัน

•	 บทที่ 5 - เรื่องราวออสเตรเลียของเรา

ค�าถามฝึกหัด

ในตอนท้ายของส่วนที่ใช้ทดสอบ จะมีค�าถามฝึกหัด 20 ข้อ เพื่อช่วยท่าน
เตรียมตัวท�าแบบทดสอบการเป็นพลเมือง

ประมวลค�าศัพท์

ในตอนท้ายของส่วนที่ใช้ทดสอบและส่วนที่ไม่น�ามาใช้ทดสอบนั้น 
จะมีประมวลค�าศัพท์ (รายการค�าส�าคัญๆ พร้อมความหมาย)

หนังสือข้อมูลฉบับแปล

หนังสือข้อมูลเล่มนี้ได้มีการแปลออกมาเป็นภาษาที่ใช้ในชุมชนถึง 37 
ภาษา ส�าหรับผู้ที่คาดว่าจะสมัครเป็นพลเมือง ซึ่งมีความสามารถใน
การอ่านภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษได้ดีกว่า เอกสารแปลเล่มนี้ มีให้
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้แห่งเดียวเท่านั้น  
ที่ www.citizenship.gov.au  



5ข้อความถึงท่าน

ดีวีดี 

มดีวีดีภีาษาองักฤษส�าหรบัใช้ชมและฟังเพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีต้่องการสมคัรเป็น
พลเมอืงได้เตรยีมตวัท�าแบบทดสอบการเป็นพลเมอืงด้วย เมือ่ชมดวีดี ีท่าน
จะเหน็การน�าเสนอจดุส�าคญัต่างๆ จากตอนทีจ่ะน�ามาใช้ทดสอบ เช่นเดยีว
กบัค�าถามฝึกหดั 20 ข้อ ดวีดีนีี ้ผลติขึน้มาเพือ่เป็นเครือ่งช่วยในการเรยีน 
ส�าหรบัท่านทีม่คีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษต�า่ ท่านสามารถสัง่ซือ้
หรอืดาวน์โหลดดวีดีนีีไ้ด้จากเวบ็ไซต์การเป็นพลเมอืงออสเตรเลยีที่  
www.citizenship.gov.au

ความช่วยเหลือระหว่างการท�าแบบทดสอบการเป็น
พลเมืองออสเตรเลีย
เป็นที่คาดหวังว่า ผู้ที่สมัครเป็นพลเมืองออสเตรเลียส่วนมากจะมีทักษะ
ด้านการอ่านเขียนที่จ�าเป็นในการท�าแบบทดสอบการเป็นพลเมืองได้ครบ
ถ้วนโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือ ส�าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพราะมีทักษะด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษต�่า จะมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง 
คอยช่วยอ่านออกเสียงค�าถามและตัวเลือกค�าตอบให้ท่าน นอกจากนี้ ยังมี
ความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ต�่า หรือผู้ทุพลภาพ
ด้วย ถ้าท่านคิดว่า ท่านต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการท�าแบบ
ทดสอบการเป็นพลเมือง โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเป็นพลเมืองทราบ

ความผูกพันร่วมกันของเรา:  
หลักสูตรการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย 
ท่านอาจมีสิทธิเข้าเรียนหลักสูตรการเป็นพลเมืองออสเตรเลียแทนการ
ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการเป็นพลเมืองจะครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดในส่วนที่จะน�ามา
ทดสอบของหนังสือเล่มนี้ ท่านยังจ�าเป็นต้องแสดงให้เห็นว่า ท่านมีความ
รู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และมีความเข้าใจความหมายของค�าปฏิญาณ
ของการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้จากเว็บไซต์การเป็นพลเมือง
ออสเตรเลียได้ที่ www.citizenship.gov.au

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่สายข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่  
131 880 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)

หากท่านต้องการใช้บริการของล่ามภาษา โปรดโทร 131 450

ท่านยังสามารถเข้าชมเว็บไซต์การเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้ที ่
 www.citizenship.gov.au

พิธีมอบสัญชาติเป็นพลเมืองออสเตรเลีย
พิธีมอบสัญชาติเป็นพลเมืองออสเตรเลียอาจเป็นพิธีขนาดเล็ก มีคนไม่
มาก หรืออาจเป็นพิธีขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีจ�านวนนับร้อยหรือนับ
พันคนก็ได้ แต่ความรู้สึกและความภาคภูมิใจในส่วนลึกท่ามกลางพลเมือง
ใหม่และเจ้าหน้าที่นั้น ท�าให้พิธีนี้เป็นการฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขเป็น
อย่างยิ่ง

ในตอนเริ่มต้นของพิธีมอบสัญชาติเป็นพลเมือง ท่านอาจได้รับการต้อนรับ
จากผู้แทนของประชาชนชาวพื้นเมือง ซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินดั้งเดิมในเขต
ของท่าน ท่านจะได้ฟังค�ากล่าวต้อนรับและการให้ก�าลังใจจากผู้น�าท่านอื่น
ในชุมชนท้องถิ่นของท่าน หรือจากผู้แทนของรัฐบาล

ท่านจะได้อ่านออกเสียงหรือกล่าวตามค�าปฏิญาณของการเป็นพลเมือง
ออสเตรเลียร่วมกับผู้อื่นที่ได้เลือกเป็นพลเมืองออสเตรเลียเช่นกัน นี่เป็น
ส่วนส�าคัญที่สุดของพิธี ท่านจะยังไม่เป็นพลเมืองออสเตรเลีย จนกว่าท่าน
จะได้กล่าวค�าปฏิญาณตนว่าท่านจะมุ่งมั่นต่อออสเตรเลีย ท่านสามารถน�า
พระคัมภีร์หรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มาถือในขณะปฏิญาณตนก็ได้ แต่ไม่จ�าเป็น

ผู้น�าจากชุมชนของท่านหรือผู้แทนรัฐบาลจะกล่าวค�าปราศรัยสั้นๆ ถึง
ความหมายของการเป็นพลเมือง ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็น
พลเมืองออสเตรเลีย และท่านอาจได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากชุมชน
ด้วย ต่อจากนั้นทุกคนจะร่วมกันร้องเพลง แอดวานซ์ ออสเตรเลีย แฟร์

เราขออวยพรให้ท่านประสบความส�าเร็จทุกประการ ในการเป็นพลเมือง
ออสเตรเลีย และมาใช้ชีวิตที่สงบสุขและเกิดผลในออสเตรเลีย

พลเมืองออสเตรเลียใหม่ที่พิธีมอบการเป็นพลเมือง





เริ่มต้นส่วนที่น�ามาใช้ทดสอบ



บทที่ 1
ออสเตรเลียและประชาชนของประเทศ

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยาน*

ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะจงรกัภกัดต่ีอออสเตรเลยีและประชาชนของประเทศ

ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นร่วมในระบอบประชาธิปไตย

อีกทั้งเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าเคารพในสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน

กฎหมายที่ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตาม

* ผูก้ล่าวค�าปฏญิาณจะกล่าวค�าว่า ‘พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเป็นพยาน หรอื under God’ หรอืไม่กไ็ด้
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ณ พิธีฉลองการเป็นพลเมือง ท่านได้ปฏิญาณความจงรักภักดีของท่าน
ต่อออสเตรเลียและประชาชนของประเทศ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท่าน
จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน และประชากรของออสเตรเลีย รวม
ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นเมืองของเรา นอกจากนั้น ยังเป็นสิ่งส�าคัญ
ส�าหรับท่านอีกด้วยที่จะต้องเข้าใจว่า ออสเตรเลียนั้นได้มีการพัฒนามา
จากการเริ่มต้นที่ไม่แน่นอนอย่างไร ตั้งแต่ที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ มา
จนเป็นชาติที่หลากหลายไปด้วยวัฒนธรรม ซึ่งประสบความส�าเร็จและมี
เสถียรภาพอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ในบทนี้ ท่านจะได้อ่านเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างที่มีส่วนท�าให้เกิดเรื่อง
ราวของเรา ซึ่งเป็นทั้งข้อมูลเกี่ยวกับรัฐและเขตปกครองตนเองต่างๆ ของ
เรา อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่
พวกเราภูมิใจและถือว่าเป็นการบ่งชี้ความเป็นออสเตรเลียได้อย่างชัดเจน 

ประชาชนของเรา
ชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย
คนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียคือชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่อง
แคบทอร์เรส ประชากรเหล่านี้เป็นชาวพื้นเมืองของออสเตรเลีย วัฒนธรรม
พื้นเมืองของออสเตรเลียเป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โดยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชาวอะบอริจินมาจากแผ่นดินใหญ่ใน
ออสเตรเลียและรัฐแทสมาเนีย และอยู่ที่นี่มาแล้วเป็นเวลาระหว่าง 40,000 
ถึง 60,000 ปีมาแล้ว

ส่วนชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสนั้น มาจากหมู่เกาะต่างๆ ทางตอนเหนือของ
รัฐควีนส์แลนด์ ประชากรเหล่านี้ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด

ประชาชนชาวพื้นเมืองมีความเชื่อถือและประเพณีที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่พวก
เขายังคงปฏิบัติตามอยู่ทุกวันนี้ พวกเขาจะมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับ
ผืนแผ่นดิน ซึ่งเห็นได้จากการแสดงออกไว้ในเรื่องเล่าต่างๆ งานศิลปะและ
การเต้นร�า

การตั้งรกรากระยะเริ่มแรกของชาวยุโรป
การเข้ามาตั้งรกรากของชาวยุโรปนั้น เริ่มขึ้นเมื่อเรือบรรทุกนักโทษ
จ�านวน 11 ล�าแรก ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของ ‘กองเรือรุ่นแรก’ หรือ 
‘เฟิร์ส ฟรีต’ (First Fleet) ได้เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ 
สกอตแลนด์และเวลส์) และมาถึงเมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1788

ในขณะนั้น กฎหมายอังกฤษรุนแรง และไม่มีคุกพอที่จะคุมขังคนจ�านวน
มากที่ถูกลงโทษเนื่องจากอาชญากรรมของพวกเขา เพื่อแก้ไขปัญหานี้ 
รัฐบาลอังกฤษจึงได้ตัดสินใจขนส่งนักโทษเหล่านี้ไปยังส่วนอื่นของโลก นั่น
คือ ไปยังอาณานิคมแห่งใหม่ชื่อนิวเซาธ์เวลส์ 

ผูว่้าการรฐัท่านแรกของอาณานคิมนวิเซาธ์เวลส์  คอืกปัตนัอาร์เธอร์ ฟิลลปิ 
(Captain Arthur Phillip) เขาสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้มากมาย ภายใน
เวลาสองสามปีแรกของการเข้ามาตัง้รกรากของชาวยโุรปนัน่เอง อาณานคิม
กส็ามารถคงอยูต่่อไปได้ และเมือ่มนีกัโทษและผูม้าตัง้รกรากด้วยความสมคัร
ใจมาถงึมากขึน้ อาณานคิมแห่งนีก้เ็จรญิเตบิโตและมกีารพฒันายิง่ขึน้ ต่อจาก
นัน้จงึได้มกีารก่อตัง้อาณานคิมเพิม่ขึน้ในส่วนอืน่ๆ ของประเทศ

ผู้มาตั้งรกรากด้วยความสมัครใจในระยะต้นๆ นั้นมาจากสหราชอาณาจักร 
และไอร์แลนด์ ท�าให้มรดกทางวัฒนธรรมของอังกฤษและไอร์แลนด์มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนสถาบันการเมือง
ของออสเตรเลีย

เมื่อ ค.ศ. 1851 มีการค้นพบทองค�าในอาณานิคมนิวเซาธ์เวลส์และ
วิคตอเรีย ผู้คนจากทุกมุมโลกต่างพากันมาที่อาณานิคมทั้งสองนี้ เพื่อ
เสี่ยงโชคในการสร้างความร�่ารวย คนจีนที่มาในครั้งนั้นเป็นผู้ย้ายถิ่นฐาน
กลุ่มแรกและกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ได้มาจากยุโรป และภายในเวลาเพียง 10 ปี 
ประชากรได้เพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่าตัว 

ชาติออสเตรเลีย
ในช่วงหลายทศวรรษต่อมา อาณานิคมต่างๆ ที่แยกตัวกันอยู่ ต่างได้หันมา
ปรึกษากันถึงความคิดที่จะมารวมกันเป็นชาติเดียวกัน 

ใน ค.ศ. 1901 อาณานิคมต่างๆ ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งสมาพันธรัฐ เรียกว่า 
Commonwealth of Australia ในตอนนั้น ประชากรของออสเตรเลียนับได้
ประมาณสี่ล้านคน ซึ่งจ�านวนนี้ไม่ได้รวมประชาชนชาวพื้นเมือง

ตลอดระยะเวลาครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 มีระดับการย้ายถิ่นฐานแบบ
ขึ้นๆ ลงๆ และเคยมีโครงการที่พยายามจะสนับสนุน ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานชาว
อังกฤษมาตั้งรกรากที่นี่อย่างจริงจัง และก็มีมาเป็นจ�านวนมากด้วย

คลื่นการย้ายถิ่นฐานของคนที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เมื่อประชากรจ�านวนนับล้านคนในยุโรปต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน
ของตน คนจ�านวนมากมาเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลีย  

ในปีที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน โครงการการย้ายถิ่นฐานและโครงการผู้อพยพ
ลี้ภัยของเรา ได้น�าผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่ออสเตรเลีย ผู้คนมาสมทบ
กับครอบครัวของพวกเขา มาสร้างชีวิตใหม่ในประเทศที่ยังมีอายุน้อย หรือ
เพื่อหลีกหนีจากความยากจน สงครามหรือการถูกรังแกหรือท�าร้าย 

ในปัจจุบันนี้ ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 22 ล้านคน ซึ่งมีผู้ที่เกิด
ในต่างประเทศมากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด ออสเตรเลียได้รับ
การเพิ่มพูนความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งจากสิ่งที่ผู้คนเหล่านี้มีส่วนน�ามา
ให้แก่ชาติของเรา ในขณะที่เราให้การสรรเสริญในความหลากหลายของ
ประชากรออสเตรเลีย เราก็มุ่งหวังที่จะสร้างชาติที่มีความเหนียวแน่นและ
เป็นหนึ่งเดียว

ภาษาประจ�าชาติของออสเตรเลียคือภาษาอังกฤษ นี่เป็นส่วนหนึ่งของ
เอกลักษณ์แห่งชาติของเรา เราสนับสนุนให้ทุกคนในออสเตรเลียเรียนและ
ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้เขาสามารถมีส่วนร่วมในสังคมออสเตรเลีย 
นอกจากนี้ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนั้นมีความส�าคัญส�าหรับการที่จะ
ใช้ชีวิตและท�างานอยู่ในออสเตรเลียให้เกิดผลมากที่สุด ภาษาอื่นๆ ก็ได้รับ
การยอมรับว่ามีคุณค่าด้วยเช่นกัน ในสังคมอันหลากหลายของออสเตรเลีย
นี้ เราพูดภาษาต่างๆ กันมากกว่า 200 ภาษา

ออสเตรเลียและประชาชนของ
ประเทศ
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รัฐและเขตปกครองตนเองของออสเตรเลีย
สหพันธรัฐแห่งออสเตรเลีย เป็นสมาพันธ์ของรัฐซึ่งประกอบด้วยรัฐและเขตปกครองตนเอง ซึ่งมีทั้งหมดหกรัฐและเขตปกครองตนเองบนแผ่นดินใหญ่สองเขต 
มีกรุงแคนเบอร์ร่าเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลีย และทุกๆ รัฐและเขตปกครองตนเองบนแผ่นดินใหญ่ต่างก็มีเมืองหลวงของตนเอง

รัฐ เมืองหลวง

New South Wales (NSW) Sydney

Victoria (Vic.) Melbourne

Queensland (Qld) Brisbane

Western Australia (WA) Perth

South Australia (SA) Adelaide

Tasmania (Tas.) Hobart

เขตปกครองตนเอง เมืองหลวง

Australian Capital Territory (ACT) Canberra

Northern Territory (NT) Darwin

กรุงแคนเบอร์ร่ายังเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียด้วย

Darwin

Brisbane

Hobart

Melbourne

Australian Capital Territory

Perth

Adelaide

Queensland

New South Wales

Northern 
Territory

Western Australia

South Australia

Tasmania

Victoria

Canberra
Sydney
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มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย 

รัฐนิวเซาธ์เวลส์ 

รัฐควีนส์แลนด์ 

รัฐเซาธ์ออสเตรเลีย 

รัฐแทสมาเนีย 

รัฐวิคตอเรีย 

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

เขตปกครองตนเองนอร์ธเทิร์นเทอร์ริทอรี 

รัฐ

รัฐนิวเซาธ์เวลส ์(New South Wales) เป็นอาณานิคมแห่งแรก
ที่อังกฤษก่อตั้งขึ้นมา ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ และ
เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีสะพานซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ 
(Sydney’s Harbour Bridge) และโรงละครโอเปร่าเฮาส์ (Opera House) 
เป็นสัญลักษณ์แห่งชาติ   

รัฐวิคตอเรีย (Victoria) เป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดบนแผ่นดินใหญ่ 
อาคารสวยงามหลายหลังในรัฐวิคตอเรียถูกสร้างมาจากความมั่งคั่งที่เกิด
จากยุคตื่นทองในทศวรรษ 1850 และเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียคือ 
เมลเบิร์น 

รัฐควีนส์แลนด ์(Queensland) เป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ
สอง โดยมีหมู่เกาะช่องแคบทอร์เรสอยู่ทางตอนเหนือของรัฐ ป่าดิบชื้นเขต
ร้อน บริเวณชายฝั่งที่มีอากาศแบบเขตอบอุ่น และบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปใน
แผ่นดินซึ่งมักจะแห้งแล้ง แนวปะการัง เกรทแบรีเออร์รีฟ วิ่งขนานไปกับ
ชายฝั่งตะวันออก ส่วนเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์คือบริสเบน 

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) เป็นรัฐที่มีพื้นที่
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ พื้นที่ฝั่งทิศตะวันออกของรัฐส่วนใหญ่เป็น
ทะเลทราย ในขณะที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้าน
เกษตรกรรมและการปลูกองุ่นส�าหรับท�าไวน์ รัฐนี้มีโครงการเหมืองแร่ขนาด
ใหญ่จ�านวนมาก ประชากรของรัฐประมาณสามในสี่อยู่ที่เพิร์ธ ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของรัฐ

รฐัเซาธ์ออสเตรเลยี (South Australia) มบีรเิวณชายฝ่ังทะเลเว้าๆ แหว่งๆ 
และมพีืน้ทีผ่ลติไวน์มชีือ่เสยีงหลายแห่ง ในแอดเิลด ซึง่เป็นเมอืงหลวงของรฐั  
มตีวัอย่างของสถาปัตยกรรมสมยัอาณานคิมปรากฏอยูม่ากมาย 

รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) เป็นรัฐที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุด โดยมีช่อง
แคบแบสคั่นกลางระหว่างแผ่นดินใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะนี้ เป็นภูมิ
ทัศน์ป่าเขาที่ยังไม่ถูกท�าลาย เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนียชื่อโฮบาร์ต 

เขตปกครองตนเอง
มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย (Australian Capital Territory) 
ตั้งอยู่ระหว่างซิดนีย์กับเมลเบิร์น ท�าเลแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่ง
ชาติ ชื่อกรุงแคนเบอร์ร่า ที่กรุงแคนเบอร์ร่ามีสถาบันแห่งชาติที่ส�าคัญๆ 
หลายสถาบัน เช่น อาคารรัฐสภาและศาลสูงแห่งออสเตรเลีย 

เขตปกครองตนเองนอร์ธเทิร์นเทอร์ริทอรี (Northern 
Territory) ซึ่งมีพื้นที่เป็นเขตร้อนทางตอนเหนือ และทะเลทรายที่มีดิน
สีแดงทางตอนใต้ ประชากรส่วนมากของจ�านวนประชากรอันน้อยนิด
นี้ มักอาศัยอยู่ในตัวเมืองหลวง คือดาร์วิน และตามทางหลวงสายส�าคัญ
ระหว่างดาร์วินและอลิส สปริงส์ ซึ่งเป็นเมืองส�าคัญ ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลาง
ของออสเตรเลีย
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พิธีฉลองการเป็นพลเมืองออสเตรเลียจ�านวนมากจะจัดขึ้นในวันชาติออสเตรเลียทุกปี การเดินพาเหรดในวันแอนแซค 

ประเพณีและสัญลักษณ์ต่างๆ
วันส�าคัญต่างๆ ส�าหรับชาวออสเตรเลีย
วันชาติออสเตรเลีย
วันที่ 26 มกราคมของทุกปี เราจะฉลองวันชาติออสเตรเลีย ซึ่งเป็นวันหยุดราชการในทุกรัฐ และเขตปกครองตนเองของออสเตรเลีย 

เมื่อถึงวันชาติออสเตรเลีย ชุมชนทั้งเล็กและใหญ่ทั่วประเทศจะมาร่วมกันฉลองทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับออสเตรเลียและการเป็นชาวออสเตรเลีย นี่เป็นงาน
ฉลองประจ�าปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับสาธารณชนในออสเตรเลีย

วันชาติออสเตรเลียเป็นวันที่เราเทิดเกียรติประวัติศาสตร์ของเราและทุกคนที่ได้ท�าให้ชาติเราเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ วันนี้เป็นวันที่พวกเรามาแสดงความชื่นชม
ยินดีกับปัจจุบัน และมุ่งมั่นว่าจะมีอนาคตที่มีความสุขและมั่งคั่งร่วมกัน ด้วยเหตุนี้เอง วันนี้จึงเป็นวันที่จัดให้มีพิธีฉลองการเป็นพลเมืองออสเตรเลียขึ้นที่พื้นที่
หลายแห่งทั่วประเทศ 

วันที่ 26 มกราคม เป็นวันครบรอบของการเดินทางมาถึงของกองเรือ ‘เฟิร์ส ฟลีต’ จากสหราชอาณาจักร ในปี ค.ศ. 1788 เพื่อมาตั้งถิ่นฐานให้นักโทษส�าหรับ
รัฐบาลอังกฤษ ผู้บัญชาการกองเรือ ‘เฟิร์ส ฟลีต’ คือกัปตันอาร์เธอร์ ฟิลลิป (Captain Arthur Phillip)

วันก่อนจะถึงวันชาติออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลชาวออสเตรเลียแห่งปีที่กรุงแคนเบอร์ร่า

วันแอนแซค (Anzac)
วันที่ 25 เมษายนของทุกปีเป็นวันแอนแซค วันแอนแซคนี้ถูกตั้งขึ้นมาจากค�าว่า Australian and New Zealand Army Corps (กองก�าลังทหารทัพบก
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ซึ่งยกพลขึ้นบกที่กัลลิโปลิในประเทศตุรกี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1915. 

วันแอนแซคเป็นวันที่เคร่งขรึม เมื่อเราร�าลึกถึงการเสียสละของชาวออสเตรเลียทุกคนที่ไปปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตในสงครามท่ามกลางความขัดแย้ง 
อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบสุข นอกจากนี้ เรายังเทิดทูนความกล้าหาญและการอุทิศตนของทุกคนที่รับใช้ชาติ ทั้งชายและหญิง

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันชาติออสเตรเลีย วันแอนแซคและวันที่ส�าคัญวันอื่นๆ ของชาติ ตลอดจนการเฉลิมฉลอง ได้ที่  
ตอนที่ 4 ออสเตรเลียในปัจจุบัน
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ธงชาวอะบอริจินประกอบด้วยสีด�า แดงและเหลือง

ธงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสประกอบด้วยสีเขียว น�า้เงิน ด�าและขาว

ธงของออสเตรเลีย
ออสเตรเลียมีธงที่ใช้อย่างเป็นทางการสามธง คือ ธงชาติออสเตรเลีย  
ธงชาวอะบอริจินแห่งออสเตรเลีย และธงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส 

แต่ละรัฐและเขตปกครองตนเองก็มีธงของตนเอง ซึ่งสามารถดูได้ที่หน้า 11

ธงชาติออสเตรเลียประกอบด้วยสีน�า้เงิน ขาวและแดง

ธงชาติออสเตรเลีย
ธงชาติออสเตรเลียมีสามสี คือสีน�้าเงิน ขาวและแดง ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ส�าคัญสามส่วนคือ

•	 ธงชาติสหราชอาณาจักรที่รู้จักกันในนามของยูเนียนแจ็ค (Union 
Jack) อยู่ที่มุมซ้ายบน ธงนี้เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ของเรา
เกี่ยวกับการมาตั้งหลักแหล่งของคนอังกฤษ

•	 ดาวแห่งสหพันธรัฐ (Commonwealth Star) อยู่ใต้ยูเนียนแจ็ค ดาว
ดวงนี้มีเจ็ดแฉก ซึ่งหกแฉกหมายถึงรัฐทั้งหกและอีกหนึ่งแฉกคือเขต
ปกครองตนเอง

•	 เซาเธิร์นครอส (Southern Cross) ที่อยู่ทางขวามือ เป็นกลุ่มดาวที่
เรามองเห็นได้ในท้องฟ้าทางขั้วโลกใต้

ธงชาวอะบอริจินแห่งออสเตรเลีย 
ธงชาวอะบอริจินมีสีด�า แดงและเหลือง ซึ่งหมายถึงสิ่งส�าคัญสามส่วน  
การตีความความหมายของสีที่เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายที่สุดคือ

•	 ครึ่งบนของธงสีด�า หมายถึงชาวอะบอริจินของออสเตรเลีย

•	 ครึ่งล่างของธงสีแดง หมายถึงแผ่นดินและความเกี่ยวเนื่องทางจิต
วิญญาณกับแผ่นดิน

•	 วงกลมสีเหลืองหมายถึงดวงอาทิตย์

ธงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส 
ธงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสมีสีเขียว น�้าเงิน ด�าและขาว

•	 แถบสีเขียวหมายถึงแผ่นดิน

•	 แถบสีน�า้เงินตรงกลางหมายถึงท้องทะเล

•	 เส้นสีด�าหมายถึงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส 

•	 เครื่องประดับศีรษะสีขาวของนักเต้นร�าซึ่งอยู่ตรงกลางธง เป็น
สัญลักษณ์ของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกคน 

•	 แฉกต่างๆ ของดาวสีขาวหมายถึงหมู่เกาะต่างๆ ในช่องแคบทอร์เรส 

•	 สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
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ตราประจ�าชาติแห่งสหพันธรัฐ
ตราประจ�าชาติแห่งสหพันธรัฐ (Commonwealth Coat of Arms) เป็น
สัญลักษณ์ทางราชการของสหพันธรัฐออสเตรเลีย ซึ่งหมายถึงความเป็น
เอกภาพแห่งชาติของเรา ตรานี้ แสดงให้เห็นถึงอ�านาจและสินทรัพย์ของ
สหพันธรัฐออสเตรเลีย

•	 โล่ที่อยู่ตรงกลาง หมายถึงรัฐทั้งหกและการรวมเป็นสมาพันธรัฐ

•	 จิงโจ้และนกอีมูอย่างละตัวหนุนค�้าโล่แต่ละข้าง จิงโจ้เป็นสัตว์พื้น
เมืองออสเตรเลีย และอีมูเป็นนกพื้นเมืองออสเตรเลีย 

•	 ดาวสีทองแห่งสหพันธรัฐอยู่เหนือโล่ 

•	 เบื้องหลังคือดอกวอตเทิลสีทอง (Golden Wattle) ซึ่งเป็นดอกไม้
ประจ�าชาติของออสเตรเลีย

ดอกไม้ประจ�าชาติของออสเตรเลีย
ดอกไม้ประจ�าชาติของออสเตรเลียคือดอกวอตเทิลสีทอง วอตเทิลเป็นต้น
ไม้ขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่จะขึ้นในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย 
ต้นไม้ชนิดนี้ มีใบสีเขียวสดและมีดอกสีเหลืองทองซึ่งเปล่งสะพรั่งในฤดู
ใบไม้ผลิ นอกจากนี้ แต่ละรัฐและเขตปกครองตนเองก็มีดอกไม้อันเป็น
สัญลักษณ์ของตนเอง

สีประจ�าชาติของออสเตรเลีย
สีประจ�าชาติของออสเตรเลียคือสีเขียวและสีทอง ซึ่งเป็นสีของดอกวอต
เทิลสีทองส�าหรับเครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติตามปกติมักจะใช้สีเขียวและ
สีทอง

อัญมณีประจ�าชาติของออสเตรเลีย
โอปอลคืออัญมณีประจ�าชาติของออสเตรเลีย ตามต�านานชาวอะบอริจิน
เล่าว่า ได้มีสายรุ้งเส้นหนึ่ง โค้งมาจรดผืนแผ่นดินและสร้างสรรค์สีของ 
โอปอล 

ตราประจ�าชาติแห่งสหพันธรัฐ

สีประจ�าชาติของออสเตรเลียคือสีเขียวและสีทอง

ดอกวอตเทิลสีทอง

โอปอล
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เพลงชาติออสเตรเลีย

เพลง “แอดวานซ์ ออสเตรเลีย แฟร์” (Advance Australia Fair) คือเพลงชาติออสเตรเลีย จะใช้ร้องในโอกาสที่มีความส�าคัญระดับชาติ นอกจากนี้ ยังใช้ร้อง
ในพิธีฉลองการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ในงานกีฬาส�าคัญๆ และตามโรงเรียนอีกด้วย เพลงนี้ท�าให้ชาติของเรารวมเป็นหนึ่งเดียว และเป็นการแสดงออกของ

คนทั่วไปถึงความสุขและความภาคภูมิใจในการเป็นชาวออสเตรเลีย 

Advance Australia Fair

Australians all let us rejoice,

For we are young and free;

We’ve golden soil and wealth for toil;

Our home is girt by sea;

Our land abounds in nature’s gifts

Of beauty rich and rare;

In history’s page, let every stage

Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross

We’ll toil with hearts and hands;

To make this Commonwealth of ours

Renowned of all the lands;

For those who’ve come across the seas

We’ve boundless plains to share;

With courage let us all combine

To Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

* ท่านอาจจะถูกทดสอบเกี่ยวกับชื่อเพลงชาติของออสเตรเลีย แต่ท่านจะไม่ถูกทดสอบเกี่ยวกับเนื้อเพลงชาติ



นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยาน*

ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะจงรกัภกัดต่ีอออสเตรเลยีและประชาชนของประเทศ

ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นร่วมในระบอบประชาธิปไตย

อีกทั้งเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าเคารพในสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน

กฎหมายที่ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตาม

* ผูก้ล่าวค�าปฏญิาณจะกล่าวค�าว่า ‘พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเป็นพยาน หรอื under God’ หรอืไม่กไ็ด้

บทที่ 2
ความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย 
สิทธิและเสรีภาพของออสเตรเลีย 
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ความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของออสเตรเลีย 
ชาวออสเตรเลียทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย และไม่มีบุคคล
ใดๆ หรือคนกลุ่มใดอยู่เหนือกฎหมาย นี่เรียกว่า ‘ระเบียบของกฎหมาย’ 
(Rule of Law) ผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งที่มีอ�านาจในสังคมออสเตรเลียก็ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงผู้น�ารัฐบาล ผู้น�าชุมชน และผู้น�าทาง
ศาสนา ตลอดจนนักธุรกิจและต�ารวจ 

การมีชีวิตอยู่อย่างสงบ 
พวกเราภูมิใจที่อยู่ในประเทศที่สงบสุข มีระบบรัฐบาลที่มีความมั่นคง เรา
เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นควรเกิดขึ้น ผ่านการอภิปราย การชักจูงอย่าง
สันติ และตามกระบวนการประชาธิปไตย เราต่อต้านการใช้ความรุนแรง
เป็นวิธีในการเปลี่ยนใจคนหรือกฎหมาย

ความเคารพต่อทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงภูมิหลัง 
ผู้คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย หลายคนมี
มรดกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีความเชื่อและประเพณีต่างกัน ใน
สังคมประชาธิปไตยของเรา เราทุกคนมีอิสรภาพที่จะปฏิบัติตามและแบ่ง
ปันความเชื่อถือและประเพณีเหล่านี้ให้กันและกัน ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้น 
เป็นสิ่งที่ไม่ผิดต่อกฎหมายออสเตรเลีย 

เราให้คุณค่าแก่เสรีภาพด้านนี้ และคาดหวังว่าชาวออสเตรเลียทุกคนจะ
ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพ โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ 
ประเทศต้นก�าเนิด เพศ การเลือกแสดงออกทางเพศ สถานภาพสมรส อายุ 
ความทุพพลภาพ มรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ
ทางการเมือง ความมั่งคั่งหรือศาสนาของพวกเขา

เราให้คุณค่าการเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันของทุกคน 

ความเห็นอกเห็นใจผู้ตกยาก 
ในออสเตรเลีย การมีน�้าใจแบบ ‘เพื่อนยาก’ (Mateship) หมายความว่า 
เราช่วยและรับความช่วยเหลือจากกันและกันในยามยาก ค�าว่า Mate นี้
มักจะเป็นเพื่อน แต่ก็สามารถเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงก็ได้ เพื่อนยาก
อาจน�าอาหารไปให้เพื่อนบ้านสูงอายุ ขับรถพาเพื่อนไปพบแพทย์ตามนัด 
หรือไปเยี่ยมคนที่เหงาอยู่ตามล�าพังก็ได้

เนือ่งจากน�า้ใจแบบเพือ่นยากนีเ้อง คนหรอืกลุม่คนจ�านวนมากจงึให้ความ
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ด้วยการท�างานอาสาสมคัรในชมุชน ท่านเองกส็ามารถเป็น
อาสาสมคัรได้ การอาสาสมคัรท�างานอะไรสกัอย่างอาจเป็นสิง่ทีท่�าให้
มคีวามสขุความพอใจได้ และเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะได้แบ่งปันความรู ้ได้
เรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ และเพิม่พนูความรูส้กึในการเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน
ออสเตรเลยีของท่าน นอกจากนี ้รฐับาลของเรายงัให้ความสนบั สนนุแก่
ชาวออสเตรเลยีทีย่ากไร้ผ่านระบบการประกนัสงัคมและบรกิารอืน่ๆ อกี

ณ พิธีฉลองการเป็นพลเมือง ท่านได้ปฏิญาณแสดงความเชื่อมั่นร่วมที่ท่าน
มีต่อระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งแสดงความเคารพของท่านที่มีต่อสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนของออสเตรเลีย  

ออสเตรเลียเป็นประเทศประชาธิปไตย ประชาธิปไตย คือระบบการ
ปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการที่ประชาชนเลือกผู้แทนของตนอย่างอิสระ 
ให้มาปกครองประเทศและสร้างกฎหมายแทนประชาชน 

ชาวออสเตรเลียศรัทธาในความสงบสุข การให้ความเคารพ เสรีภาพและ
ความเสมอภาค ส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของการเป็นชาวออสเตรเลีย คือการ
เคารพความแตกต่างและทางเลือกของผู้อื่น ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วย
กับทางเลือกเหล่านั้นก็ตาม นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
ยุติธรรม และการให้ความเสมอภาคทางโอกาสและเสรีภาพทั้งหลายแก่
ชาวออสเตรเลียทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ไหน มีประเพณีอย่างไร 
และไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม 

ประเทศและวัฒนธรรมของเราสร้างขึ้นมาจากความเชื่อในระบอบ
ประชาธิปไตยเหล่านี้ และนี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่า ท�าไมคนจ�านวนมาก
จึงต้องการเป็นชาวออสเตรเลีย เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท่านจะต้อง
เข้าใจเรื่องความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยเหล่านี้ ตลอดจนสิทธิและ
เสรีภาพที่ชาวออสเตรเลียเคารพ

ความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยของเรา
ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
ระบบรัฐบาลของออสเตรเลียเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภา นี่
หมายความว่า ชาวออสเตรเลียทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการปกครอง
ประเทศ อ�านาจของรัฐบาลมาจากประชาชนออสเตรเลีย เพราะพลเมือง
ออสเตรเลียจะออกเสียงเลือกผู้แทนของตนเข้ารัฐสภาอย่างสม�่าเสมอ 
รัฐสภาเท่านั้นที่มีอ�านาจในการตราและเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ใช้ในการ
ปกครองประเทศ

ส�าหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานั้น ผู้แทนที่อยู่ใน
รัฐสภาต้องรับใช้ประชาชน โดยผ่านการเลือกตั้ง และต้องมีค�าตอบให้
ประชาชนในการตัดสินใจของพวกเขา 

ระเบียบของกฎหมาย 
กฎหมายของออสเตรเลียนั้น มีความส�าคัญส�าหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
ออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียยอมรับในคุณค่าของกฎหมาย เพื่อการคงไว้
ซึ่งสังคมที่สงบสุขและเป็นระเบียบ ชาวออสเตรเลียทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองจากกฎหมายของออสเตรเลีย

ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายของออสเตรเลีย 
ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็อาจถูกต�ารวจจับกุมตัวและต้องไปขึ้นศาล
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ชาวออสเตรเลียมีเสรีภาพในการประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลและกฎหมายอย่างสงบ

เสรีภาพของเรา
เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการแสดงออก
เสรีภาพในการพูดอนุญาตให้คนพูดและเขียนในสิ่งที่ตนคิด และอภิปราย
ความคิดของตนเองกับผู้อื่น เสรีภาพในการแสดงออกอนุญาตให้คน
สามารถแสดงทัศนะของตนผ่านงานศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรีและวรรณคดี  

ในออสเตรเลีย เรามีเสรีภาพในการพูดหรือเขียนสิ่งที่เราคิด ไม่ว่าจะ
เป็นการส่วนตัวหรือในที่สาธารณะ เกี่ยวกับหัวข้อใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
เราต้องไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

เราไม่สามารถกล่าวหาเท็จต่อผู้อื่น สนับสนุนให้ผู้อื่นท�าผิดกฎหมายหรือ
ท�าให้ชื่อเสียงของผู้อื่นเสียหาย ที่นี่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองชื่อเสียง
ของคนจากการให้ข้อมูลเท็จ

เป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะพยายามท�าให้คนอื่นเกลียด หรือกระท�าการ
รุนแรงต่อผู้อื่น อันเนื่องมาจากวัฒธรรม เชื้อชาติหรือภูมิหลังของพวกเขา 

เรามีเสรีภาพในการพบปะกับผู้คนในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว เพื่อ
อภิปรายเรื่องสังคมหรือการเมือง เราสามารถวิจารณ์รัฐบาล ประท้วงการ
ตัดสินใจของรัฐบาลอย่างสงบ และสามารถรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายได้

เราต้องเคารพเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุก็มีเสรีภาพอย่างเดียวกัน

เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม
ชาวออสเตรเลียมีเสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรที่ถูกกฎหมายองค์กรใดๆ 
ก็ได้ เช่นพรรค การเมือง สหภาพแรงงาน องค์กรศาสนา ตลอดจนกลุ่ม
วัฒนธรรมหรือสังคมและประชาชนยังสามารถตัดสินใจไม่เข้าร่วมก็ได้ 

ชาวออสเตรเลียสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อประท้วงการกระท�าของรัฐบาล
หรือองค์กรใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม การปะท้วงทุกครั้งต้องไม่ละเมิดกฎหมาย 
นั่นหมายถึงว่า จะต้องเป็นการประท้วงอย่างสงบ และต้องไม่ท�าให้ผู้ใด
บาดเจ็บหรือมีการท�าลายทรัพย์สินเกิดขึ้น

เสรีภาพในการนบัถอืศาสนาและรฐับาลทีไ่ม่เกี่ยวข้อง
กับศาสนา
ออสเตรเลียมีประวัติการสืบทอดทางศาสนามาจากศาสนายิวและ
ศาสนาคริสต์ และชาวออสเตรเลียหลายคนเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน 
ออสเตรเลียมีวันหยุดราชการในวันที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ เช่น  
วันกู๊ด ฟรายเดย์ (Good Friday) วันอีสเตอร์ซันเดย์ (Easter Sunday) 
และวันคริสต์มาส (Christmas)

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลในออสเตรเลียเป็นรัฐบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
ซึ่งหมายความว่า เราไม่มีศาสนาประจ�าชาติเป็นทางการ

คนในออสเตรเลียมีเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาใดๆ ก็ได้ตามแต่จะเลือก 
ตราบเท่าที่การปฏิบัติทางศาสนานั้น ไม่เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายของ
ออสเตรเลีย นอกเหนือจากศาสนาคริสต์แล้ว ในออสเตรเลียก็ยังมีการ
นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู ยูดาและศาสนาอื่นๆ อีกมากมายอย่าง
เสรี

ชาวออสเตรเลียมีเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนาด้วย รัฐบาลปฏิบัติต่อ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะนับถือหรือเชื่อศาสนาอะไรก็ตาม

การที่มีศาสนาหลายศาสนาอยู่รวมกันนี้ ท�าให้ออสเตรเลียเป็นสังคมหลาก
วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา

ศาสนาส่วนมากมีกฎเกณฑ์ แต่นี่ไม่ใช่กฎหมายในออสเตรเลีย ตัวอย่าง
เช่น ขั้นตอนในการหย่า รวมทั้งการคุ้มครองดูแลลูก และการตกลงด้าน
ทรัพย์สิน จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่รัฐสภาออสเตรเลียเป็นผู้ตราออก
มา ชาวออสเตรเลียทุกคนต้องมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
เหล่านี้ การปฏิบัติทางศาสนาหรือวัฒนธรรมบางอย่าง เช่นการสมรสกับ
คนมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันนั้น ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย
ออสเตรเลีย



บทที่ 2 - ความเชื่อในประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของออสเตรเลีย 19

ผู้ชายและผู้หญิงสามารถสมัครท�างานในกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศได้

คนในออสเตรเลียมีเสรีภาพที่จะนับถือศานาใดก็ได้

ชาวออสเตรเลียทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ความเสมอภาคของเรา
ความเสมอภาคในออสเตรเลีย
มีกฎหมายหลายฉบับในออสเตรเลียที่ให้ความแน่ใจได้ว่า บุคคลจะไม่ถูก
ผู้อื่นปฏิบัติกับตนเองแตกต่างจากผู้อื่น อันเนื่องมาจากเพศ เชื้อชาติ ความ
ทุพพลภาพหรืออายุของผู้นั้น

ความเสมอภาคของผู้ชายและผู้หญิง
ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิเสมอภาคกันในออสเตรเลีย การเลือกปฏิบัติต่อ 
กับบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากเพศของเขา ถือว่าเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิที่จะตัดสินใจเลือกตามใจตนเองได้อย่างอิสระ
เสรีในเรื่องส่วนตัว เช่นการสมรส และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
จากการข่มขู่หรือการใช้ความรุนแรง

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีการเข้าถึงการศึกษาและการว่าจ้างงานเท่าเทียมกัน 
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถออกเสียง หรือสมัครรับเลือกตั้งเข้ารัฐสภาได้ 
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเข้าร่วมท�างานในกองทัพออสเตรเลียและเป็น
ต�ารวจได้ ผู้ชายและผู้หญิงได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมกันในศาล

ความเสมอภาคทางโอกาส
ชาวออสเตรเลียไม่เชื่อเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะในสังคมของเรา ในทางตรง
กันข้ามเราเชื่อในสังคมที่ยุติธรรม ที่ซึ่งทุกคนสมควรได้รับ ‘fair go’ หรือ 
‘โอกาสที่ยุติธรรม’ นั่นหมายความว่า สิ่งที่คนประสบความส�าเร็จในชีวิต 
คือผลของการท�างานหนักและความสามารถของผู้นั้น มากกว่าเป็นผลของ
ความมั่งคั่งหรือภูมิหลังของผู้นั้น ตัวอย่างเช่น คนควรได้งานหรือได้รับการ
เลื่อนขั้นตามทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของเขา ไม่ใช่เพราะ
พื้นเพของเขา 

ออสเตรเลียมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ และได้
กลายเป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจ งานอาชีพ ศิลปะ ราชการและกีฬา ผ่านการ
ท�างานหนักและความสามารถพิเศษของเขา
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เราสามารถออกเสียงได้ด้วยการไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง 
ระดับรัฐหรือเขตปกครองตนเอง และระดับรัฐบาลท้องถิ่น

หน้าที่รับผิดชอบและเอกสิทธิ์ของการ
เป็นพลเมืองออสเตรเลีย
ในฐานะที่เป็นผู้มีถิ่นพ�านักถาวรของออสเตรเลีย ท่านก็มีความสุขอยู่แล้ว
กับการใช้ชีวิตในสังคมที่มีเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตย เมื่อท่านเป็น
พลเมืองออสเตรเลีย ท่านจะมีหน้าที่รับ ผิดชอบใหม่ และท่านก็จะมีสิทธิ
ประโยชน์ใหม่มากมายด้วย 

หน้าที่รับผิดชอบ - สิ่งที่ท่านจะให้ออสเตรเลีย
ในฐานะพลเมืองออสเตรเลีย ท่านต้อง :

•	 ปฏิบัติตามกฎหมาย

•	 ออกเสียงเลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) 
และระดับรัฐหรือเขตปกครองตนเอง และในการท�าประชามติ

•	 ปกป้องออสเตรเลียหากมีความจ�าเป็นเกิดขึ้น

•	 ปฏิบัติหน้าที่ลูกขุนหากถูกเรียกตัวให้กระท�าหน้าที่

เอกสิทธิ์ - สิ่งที่ออสเตรเลียจะให้ท่าน
ในฐานะพลเมืองออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิ์ที่จะ :

•	 ออกเสียงในการเลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลาง 
และระดับรัฐหรือเขตปกครองตนเอง และในการท�าประชามติ

•	 สมัครงานราชการหรืองานในกองทัพออสเตรเลีย 

•	 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนในรัฐสภา 

•	 ขอมีหนังสือเดินทางออสเตรเลียและเดินทางเข้าออกออสเตรเลีย
ได้อย่างเสรี 

•	 รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการของออสเตรเลียได้ในขณะที่
อยู่ต่างประเทศ 

•	 จดทะเบียนบุตรที่เกิดในต่างประเทศเป็นพลเมืองออสเตรเลียใน
ฐานะเป็นสายโลหิตได้

หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ผูแ้ทนของเราในรฐับาลตรากฎหมายออกมาเพือ่รกัษาไว้ซึง่สงัคมทีม่ี
ระเบยีบ เสรภีาพและความปลอดภยั และเพือ่ปกป้องสทิธขิองเรา ชาว
ออสเตรเลยีทกุคนต้องปฏบิตัติามกฎหมายดงักล่าวทีร่ฐัสภาออสเตรเลยี 
รฐัสภาแห่งรฐัและเขตปกครองตนเอง ตลอดจนรฐับาลท้องถิน่เป็นผูอ้อกมา

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่ส�าคัญบางประการใน
ออสเตรเลียในบทที่ 3 รัฐบาลและกฎหมายในออสเตรเลีย

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลาง 
และระดับรัฐหรือเขตปกครองตนเอง และในการลง
ประชามติ
การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นทั้งสิทธิที่ส�าคัญและหน้าที่รับผิดชอบของ 
พลเมืองออสเตรเลียทุกคน เราลงคะแนนเสียงให้คนที่เราต้องการให้เป็นผู ้
แทนของเราในรัฐสภา โดยการกระท�าเช่นนี้ เราทุกคนก็มีสิทธิมีเสียงในการ 
ปกครองประเทศ และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของออสเตรเลีย

ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง ท่านจะลงคะแนนเสียงสม�า่เสมอในการเลือกตั้ง 
ระดับรัฐบาลกลาง และระดับรัฐหรือเขตปกครองตนเอง จะมีบางโอกาส  
ที่ท่านจะลงคะแนนเสียงในการท�าประชามติ ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียง 
เพื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญออสเตรเลียดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
ออสเตรเลียได้ในบทที่ 3 รัฐบาลและกฎหมายในออสเตรเลีย 

พลเมืองออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องจดทะเบียนชื่อและที่อยู ่
ของตนในรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เมื่อชื่อของท่านอยู่ในราย 
ชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว การลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งที่ต้อง 
กระท�าส�าหรับชาวออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไป ทั้งในการเลือกตั้ง 
ระดับรัฐบาลกลาง และระดับรัฐหรือเขตปกครองตนเอง 

การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับรัฐบาลท้องถิ่นนั้นไม่มีการบังคับ 
ในบางรัฐ

ปกป้องออสเตรเลียหากมีความจ�าเป็นเกิดขึ้น
ในขณะที่การเข้าท�างานในกองทัพออสเตรเลียเป็นเรื่องของความสมัคร
ใจ แต่หากมีความจ�าเป็นเกิดขึ้น ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ชาวออสเตรเลีย
ทุกคนจะต้องมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในการปกป้องประเทศชาติและวิถีชีวิต
ของเรา
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ปฏิบัติหน้าที่ลูกขุนหากถูกเรียกตัวให้กระท�าหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่ลูกขุนนั้นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองออสเตรเลีย
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลูกขุนประกอบด้วยกลุ่มบุคคลธรรมดาสามัญที่
เป็นชาวออสเตรเลียทั้งผู้ชายและผู้หญิง ที่เข้าไปนั่งฟังพยานหลักฐานใน
คดีที่ด�าเนินอยู่ในศาลและตัดสินว่าคนๆ หนึ่งบริสุทธิ์หรือมีความผิด

ชาวออสเตรเลียคนใดที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง  
อาจถูกเรียกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ลูกขุนได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ลูกขุนนั้นเป็นการช่วยให้แน่ใจว่าระบบศาลนั้นเปิดเผย
และยุติธรรม 

เอกสิทธิ์
สมัครท�างานราชการออสเตรเลียและในกองทัพ
ออสเตรเลีย
ถ้าท่านเป็นพลเมืองออสเตรเลีย ท่านสามารถสมัครเข้าท�างานราชการ
ออสเตรเลีย และท�างานให้รัฐบาลออสเตรเลีย เช่นที่เซ็นเตอร์ลิงก์ 
(Centrelink) เมดิแคร์ (Medicare) หรือส�านักงานสรรพากรออสเตรเลีย 
(Australian Taxation Office)ได้

พลเมืองออสเตรเลียยังมีสิทธิที่จะสมัครงานในกองทัพออสเตรเลีย 
(กองทัพบก กองทัพ เรือและกองทัพอากาศ) ได้ด้วย

ลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภา
พลเมืองออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไป สามารถลงสมัครรับเลือก
ตั้งเป็นผู้แทนเข้าสู่รัฐสภาได้ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง ระดับรัฐหรือเขต
ปกครองตนเอง การที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในรัฐสภาออสเตรเลียแห่งใด 
แห่งหนึ่งนั้นถือว่าเป็นเกียรติและเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง

การยื่นขอหนังสือเดินทางออสเตรเลียและการเดิน
ทางเข้าออกออสเตรเลียได้อย่างเสรี
เมื่อท่านเป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะอยู่ในออสเตรเลีย 
ได้อย่างเสรี 

ท่านมีสิทธิที่จะขอมีหนังสือเดินทางออสเตรเลีย และในฐานะที่เป็น
พลเมืองออสเตรเลีย ท่านจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศและเดินทาง
กลับออสเตรเลียได้อย่างเสรี ท่านไม่จ�าเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางกลับ
เข้ามาออสเตรเลีย

รับความช่วยเหลือจากทางการออสเตรเลียในขณะอยู่
ต่างประเทศ 
ออสเตรเลียมีสถานทูต ส�านักงานข้าหลวง หรือกงสุลอยู่ในหลายประเทศ 
ในขณะที่ท่านอยู่ต่างประเทศ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก
ข้าราชการคนใดคนหนึ่งได้ในเวลาที่มีความจ�าเป็น 

นี่รวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่นมีความไม่สงบหรือภัยภิบัติทางธรรมชาติ
เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถออกหนังสือเดินทางฉุกเฉินให้ท่านและให้ค�า
แนะน�าและความสนับสนุนแก่ท่านได้ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย
ร้ายแรงหรือความตายเกิดขึ้น

เมื่อท่านอยู่ประเทศอื่น ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น 

จดทะเบียนบุตรที่เกิดในต่างประเทศให้เป็นพลเมือง
ออสเตรเลียตามสายโลหิต
พลเมืองออสเตรเลียอาจไปมีบุตรในต่างประเทศ และสามารถจดทะเบียน
บุตรของตนให้เป็นพลเมืองออสเตรเลียได้ แล้วลูกๆ จะมีสิทธิและหน้าที ่
รับผิดชอบของพลเมืองเช่นเดียวกับเด็กที่เกิดในออสเตรเลีย 

การมีส่วนร่วมในสังคมออสเตรเลีย
ออสเตรเลียสนับสนุนให้พลเมืองทุกคนมีส่วนร่วมในสังคม พลเมืองที่มี
ส่วนร่วมในสังคมนั้นสามารถอุทิศตนให้กับออสเตรเลียได้ในหลายๆ ด้าน 
เช่น ท่านสามารถเข้าร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนส่วนท้องถิ่น เป็น
อาสาสมัครท�างานสังคมและงานในชุมชน หรือเข้าร่วมองค์กรทางศิลปะ
หรือวัฒนธรรม ท่านยังสามารถมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองได้อย่างจริงจัง
อีกด้วย

การจ่ายภาษีเป็นวิธีที่ส�าคัญอีกวิธีหนึ่ง ที่ท่านให้กับชุมชนออสเตรเลีย
โดยตรง ภาษีนั้นจ่ายจากเงินรายได้ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการ
ท�างาน ธุรกิจหรือการลงทุนก็ตาม

สิทธิประโยชน์หลายอย่างที่ชาวออสเตรเลียได้รับอยู่นั้นก็มาจากภาษี ภาษี
จะถูกน�าไปใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการต่างๆ ซึ่งรวมทั้งบริการด้านสุขภาพ การ
ศึกษา การป้องกันประเทศ การสร้างถนนและทางรถไฟและการประกัน
สังคม ด้วยการท�างานและจ่ายภาษี ท่านสามารถสนับสนุนรัฐบาลให้
สามารถจัดบริการที่ส�าคัญเหล่านี้ให้กับชุมชนออสเตรเลียได้ บริการเหล่านี้
ช่วยท�าให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สงบสุขและมั่งคั่งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวัน
นี้ รัฐบาลแห่งรัฐและเขตปกครองตนเอง ตลอดจนเทศบาลท้องถิ่น ก็เก็บ
ภาษีเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างๆ เช่นกัน 

การจ่ายภาษีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องกระท�าตามกฎหมาย ส�านักงานสรรพากร
ออสเตรเลีย (ATO) เป็นผู้เก็บภาษีจากทั้งธุรกิจและรายบุคคล ATO จะ
ท�างานเพื่อให้แน่ใจว่า พลเมืองทุกคนมีความตระหนักว่า ตนมีสิทธิและ
พันธะด้านภาษีที่จะต้องจ่ายภาษีในจ�านวนที่ถูกต้อง
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นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยาน*

ข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะจงรกัภกัดต่ีอออสเตรเลยีและประชาชนของประเทศ

ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นร่วมในระบอบประชาธิปไตย

อีกทั้งเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าเคารพในสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจน

กฎหมายที่ข้าพเจ้าจะยอมรับและปฏิบัติตาม

* ผูก้ล่าวค�าปฏญิาณจะกล่าวค�าว่า ‘พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเป็นพยาน หรอื under God’ หรอืไม่กไ็ด้

บทที่ 3
รัฐบาลและกฎหมายในออสเตรเลีย
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รัฐบาลและกฎหมายในออสเตรเลีย
ณ พิธีฉลองการเป็นพลเมือง ท่านปฏิญาณว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายของออสเตรเลีย เป็นสิ่งส�าคัญที่ท่านจะต้องเข้าใจระบบรัฐบาลของ
ออสเตรเลีย วิธีการตรากฎหมายในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และวิธีใช้กฎหมายเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งส�าคัญที่จะเข้าใจอีกว่า 
ในฐานะเป็นพลเมือง ท่านจะออกเสียงในการบริหารประเทศได้อย่างไร

ฉันจะแสดงความเห็นของฉันได้อย่างไร?
การลงคะแนนเสียง
ในออสเตรเลีย พลเมืองที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องลงทะเบียนเพื่อที่
จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลาง โดยการลงคะแนน
เสียง ท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นของท่านว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนของ
ท่านในรัฐสภา ถ้าท่านไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ท่านก็ไม่สามารถลง
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งได้

เมื่อท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว การลงคะแนนเสียง
เป็นสิ่งที่ต้องกระท�าในการเลือกตั้งของออสเตรเลียในระดับรัฐบาลกลาง 
และระดับรัฐหรือเขตปกครองตนเอง ถ้าท่านไม่ไปลงคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้ง และไม่มีเหตุผลที่ดีพอว่าท�าไมจึงไม่ไปลงคะแนนเสียง ท่านจะ
ต้องจ่ายค่าปรับ  การบังคับให้ลงคะแนนเสียงนี้เป็นวิธีที่จะท�าให้แน่ใจได้
ว่า ผู้แทนที่เราเลือกไปนั้นเป็นคนที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ

คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย (Australian Electoral 
Commission - AEC) เป็นองค์กรของรัฐบาลกลาง ที่ท�าหน้าที่จัดการการ
เลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐและการลงประชามติ และคงไว้ซึ่งบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสหพันธรัฐ AEC ช่วยผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ด้วยการจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและซื่อสัตย์ AEC เป็น
อิสระจากรัฐบาล พรรคการเมืองหรือคนในรัฐบาลจะไม่สามารถมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินของ AEC การลงคะแนนเสียงจะท�าโดยการลงคะแนนลับ ดัง
นั้น ท่านจึงมีเสรีภาพและความปลอดภัยในการลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร
คนใดก็ได้ ไม่มีใครเห็นคนที่ท่านเลือกลงคะแนนให้ ท่านสามารถบอกคน
อื่นได้ว่าท่านลงคะแนนให้ใคร แต่ไม่มีใครสามารถบังคับให้ท่านบอกเขาได้

การยกประเดน็ต่างๆ เพือ่ปรกึษากบัผูแ้ทนของท่าน
ในออสเตรเลยี ท่านมสีทิธทิีจ่ะยกประเดน็ต่างๆ ไปปรกึษากบัผูแ้ทนทีไ่ด้รบั
เลอืกของท่านได้ แล้วความคดิเหน็ของท่านอาจถกูรฐัสภาน�าไปพจิารณา 
เมือ่มกีารพจิารณากฎหมายใหม่ หรอืท�าการเปลีย่นแปลงกฎหมายทีม่อียู่
เดมิ ตวัอย่างเช่น ถ้าท่านมข้ีอ เสนอแนะเกีย่วกบัวธิปีรบัปรงุระบบการเข้า
เมอืง ท่านสามารถขอนดัไปคยุกบัสมาชกิรฐัสภาส่วนท้องทีข่องท่านได้ 
นอกจากนี ้ท่านยงัสามารถเขยีนจดหมายชีแ้จงความคดิเหน็ของท่านได้ด้วย 

โดยวิธีนี้ ชาวออสเตรเลียที่เป็นคนสามัญธรรมดาก็สามารถมีเสียงในการ
ร่างกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล 

เราก่อตั้งระบบรัฐบาลของเราอย่างไร?
สมาพันธรัฐ
ก่อน ค.ศ. 1901 ออสเตรเลียประกอบด้วยอาณานิคมของอังกฤษหกแห่งที่
ปกครองตนเอง และเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน 

ภายในอาณาเขตของตน  อาณานิคมแต่ละแห่งมีรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของตนเองที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศ การเข้าเมือง 
ไปรษณียากร การพาณิชย์และการขนส่ง

ผู้คนต้องการให้มีการรวมอาณานิคมเข้าด้วยกันเป็นประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศเดียวด้วยเหตุผลมากมายหลายประการ การพาณิชย์และการ
ขนส่งระหว่างอาณานิคมนั้นมีราคาแพงและเป็นไปอย่างเชื่องช้า การน�า
กฎหมายไปบังคับใช้ข้ามเขตแดนท�าได้ยาก อาณานิคมที่แยกจากกัน
ยังมีระบบการป้องกันประเทศที่อ่อนแอ ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ เอกลักษณ์
แห่งชาติของออสเตรเลียเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมา มีทีมกีฬาเป็นตัวแทนของ
ออสเตรเลียในการแข่งขันที่ต่างประเทศ และวัฒนธรรมออสเตรเลียที่มี
เอกลักษณ์ของตนเอง ก็เริ่มปรากฏในเพลงสมัยใหม่ โคลงกลอน เรื่องเล่า
และงานศิลปะ

การท�าให้ชาติเป็นหนึ่งเดียวเป็นงานที่ยากล�าบาก แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง 
แนวความคิดของการเป็นออสเตรเลียที่เป็นชาติเดียวกันก็กลายเป็นความ
จริง ชาวออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจในความจริงที่ว่า ชาติของพวกเขา
มิได้เกิดขึ้นจากการปฏิวัติหรือการนองเลือด แต่เกิดจากการประนีประนอม
และการลงประชามติ 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1901 อาณานิคมทั้งหลายก็มารวมกันเป็น
สมาพันธรัฐ เรียกว่า สหพันธรัฐแห่งออสเตรเลีย หรือคอมมอนเวลธ์ ออฟ 
ออสเตรเลีย 
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รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธรัฐแห่งออสเตร 
เลีย ค.ศ. 1901 เป็นเอกสารทางกฎหมาย ที่ก�าหนดกฎเกณฑ์พื้นฐาน
ส�าหรับรัฐบาลออสเตรเลีย แต่เดิม รัฐธรรมนูญออสเตรเลียประกาศใช้ใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติรัฐสภาของอังกฤษใน ค.ศ. 1900 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1901 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
อาณานิคมออสเตรเลียทั้งหมดจึงกลายเป็นประเทศเอกราชประเทศหนึ่ง 
ชื่อประเทศสหพันธรัฐแห่งออสเตรเลียหรือคอมมอนเวลธ์ ออฟ ออสเตรเลีย

รัฐธรรมนูญออสเตรเลียท�าให้เกิดรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย 
(Parliament of the Commonwealth of Australia) สภาผู้แทนราษฎร 
(House of Representatives) และวุฒิสภา (Senate)  นอกจากนี้ รัฐ 
ธรรมนูญยังท�าให้เกิดศาลสูงแห่งออสเตรเลีย (High Court of Australia) 
อีกด้วย ซึ่งมีอ�านาจในการน�ากฎหมายแห่งออสเตรเลียมาใช้และตีความ 

รัฐธรรมนูญออสเตรเลียสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการลงคะแนนเสียง
แบบพิเศษที่เรียกว่า การลงประชามติเท่านั้น

ในการลงประชามตินั้น รัฐธรรมนูญออสเตรเลียจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
จะต้องมีเสียงจากส่วนใหญ่สองครั้ง หมายความว่า จากผู้ลงคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ในรัฐ และจากเสียงส่วนใหญ่ทั่วประเทศเพื่อให้มีการเปลี่ยน 
แปลงนั้นๆ

เราควบคมุอ�านาจในการปกครองอย่างไร?
รัฐธรรมนูญออสเตรเลียแบ่งอ�านาจการปกครองระหว่างรัฐบาลสามฝ่าย  
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งควบคุมอ�านาจทั้งหมดในการ
ปกครองออสเตรเลีย 

อ�านาจนิติบัญญัติ

รัฐสภามีอ�านาจนิติบัญญัติในการตราและเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  
รัฐสภาประกอบด้วยผู้แทนราษฎรที่ประชาชนออสเตรเลียเลือกเข้ามา 

อ�านาจบริหาร  

อ�านาจบริหารเป็นอ�านาจที่น�ากฎหมายมาปฏิบัติ คณะผู้บริหารรวม
ถึงคณะรัฐมนตรี (Ministers) ของรัฐบาลออสเตรเลีย และผู้ส�าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ฯ (Governor-General) รัฐมนตรีแต่ละคน
มีหน้าที่รับผิดชอบกระทรวงหนึ่งหรือมากกว่านั้น

อ�านาจตุลาการ

ผู้พิพากษามีอ�านาจในการตีความและน�ากฎหมายมาประยุกต์ใช้ ทั้ง
ศาลและผู้พิพากษาเป็นอิสระจากรัฐสภาและรัฐบาล

อ�านาจทัง้หลายเหล่านีม้เีขยีนไว้ในรฐัธรรมนญูออสเตรเลยี 

ใครคอืประมขุแห่งประเทศของออสเตรเลยี?
ประมุขแห่งประเทศของออสเตรเลีย คือสมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ธที่สอง

ในออสเตรเลีย สมเด็จพระราชินีฯ มิได้ทรงมีบทบาทประจ�าวันใดๆ ใน
รัฐบาล พระองค์ทรงแต่งตั้งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ในออสเตรเลีย 
โดยมีนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียถวายค�าแนะน�า  ผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์ฯ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระจากพรรคการเมืองทั้งหมด

ในแต่ละรัฐจะมีผู้ว่าราชการรัฐ ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินี 
มีบทบาทคล้าย คลึงกับผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ

การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้
รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีทรงเป็นประมุขของ
ประเทศ แต่ต้องทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาแห่งออสเตรเลียนี้ 
มีพื้นฐานอยู่บนระบบของอังกฤษ ซึ่งมีการพัฒนามาหลายชั่วศตวรรษ 
ในระบบของออสเตรเลียนี้ ผู้น�ารัฐบาลแห่งออสเตรเลียคือ นายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister)

รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย
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บทบาทของผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ
ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ มีหน้าที่ดังนี้ :

•	 ลงนามรับรองร่างกฎหมาย (Bills) ทั้งหมดที่ผ่านโดยรัฐสภาแห่ง
ออสเตรเลีย ให้เป็นกฎหมาย (Law) (เรียกว่า Royal Assent) 

•	 ลงนามรับรองข้อบังคับต่างๆ (Regulations) 

•	 ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการ

•	 อนุมัติการแต่งตั้งรัฐบาลแห่งออสเตรเลียและคณะรัฐมนตรี  
ผู้พิพากษาแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Judges) และ 
ข้าราชการอื่นๆ

นอกจากนี้ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ยังมีอ�านาจพิเศษ ที่รู้จักกันใน
นาม ‘อ�านาจที่สงวนไว้’ (Reserve Powers) ซึ่งสามารถน�ามาใช้ได้เฉพาะ
ในสถานการณ์พิเศษจริงๆ เท่านั้น

ผู้น�าของออสเตรเลียมีใครบ้าง?
ประมุขของประเทศ (Head of State) 
สมเด็จพระราชินีแห่งออสเตรเลีย

ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ (Governor-General)
ผู้แทนองค์พระประมุขของประเทศในออสเตรเลีย

ผู้ว่าราชการรัฐ (Governor) 
ผู้แทนองค์พระประมุขของประเทศในแต่ละรัฐของออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) 
ผู้น�ารัฐบาลแห่งออสเตรเลีย

ผู้ว่าการรัฐ (Premier) 
ผู้น�ารัฐบาลระดับรัฐ 

ประธานรัฐมนตรี (Chief Minister) 
ผู้น�ารัฐบาลแห่งเขตปกครองตนเอง

รัฐมนตรีคณะรัฐบาล (Government Minister) 
สมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเลือกโดยหัวหน้ารัฐบาลให้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
งานการปกครอง 

สมาชิกรัฐสภา (Member of Parliament - MP) 
ผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย ที่ได้รับเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภา
ออสเตรเลีย 

วุฒิสมาชิก (Senator) 
ผู้แทนของรัฐหรือเขตปกครองตนเอง ที่ได้รับเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
รัฐสภา 

นายกเทศมนตรีหรือประธานเขตปริมณฑล (Mayor หรือ Shire President) 
ผู้น�าเทศบาลส่วนท้องถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาล (Councillor) 

สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งของเทศบาลส่วนท้องถิ่น

ออสเตรเลียมีการปกครองอย่างไร? 
รัฐบาลออสเตรเลีย
รัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government) เรียกได้อีกอย่างว่า 
รัฐบาลกลาง (Federal Government) หรือรัฐบาลสหพันธรัฐ 
(Commonwealth Government ) 

รัฐสภาออสเตรเลียประกอบด้วยสองสภา (Houses) คือ :

•	 สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) 

•	 วุฒิสภา (Senate)

สมาชิกของทั้งสองสภาได้รับเลือกมาโดยตรงจากประชาชนออสเตรเลีย 
ในการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง เมื่อท่านลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
ระดับรัฐบาลกลาง ปกติท่านจะลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนของทั้งสองสภา

อาคารรัฐสภาหลังเก่าในกรุงแคนเบอร์ร่าเปิดเมื่อปี ค.ศ. 1927

อาคารรัฐสภาหลังใหม่ในกรุงแคนเบอร์ร่าเปิดเมื่อปี ค.ศ. 1988
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สภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา (Senate)

สภาผู้แทนราษฎร (The House of Representatives)
สภาผู้แทนราษฎรบางทีถูกเรียกว่า สภาล่าง (Lower House) 
หรือสภาของประชาชน (People’s House) 

ออสเตรเลียแบ่งออกเป็นเขตเลือกตั้งรัฐบาลกลาง ( Federal Electorates) 
ชาวออสเตรเลียในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตจะลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทน
หนึ่งคน เพื่อเป็นตัวแทนของตนในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคนนี้เรียกว่า 
สมาชิกรัฐสภา (MP)

จ�านวนสมาชิกรัฐสภาของแต่ละรัฐและเขตปกครองตนเองนั้นขึ้นอยู่กับ
ขนาดประชากรของตน ประชาชนออสเตรเลียเลือกผู้แทนทั้งหมด 150 คน
เป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร

งานส�าคัญของสภาผู้แทนราษฎรคือพิจารณา อภิปรายและลงคะแนนเสียง
ในข้อเสนอส�าหรับกฎหมายฉบับใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีอยู่ 
นอกจากนั้นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรยังอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มี
ความส�าคัญระดับชาติด้วย

วุฒิสภา (Senate)
วุฒิสภาบางครั้งก็เรียกว่า สภาสูง (Upper House) สภาพิจารณาทบทวน 
(House of Review) หรือสภาของรัฐ (States’ House)

แต่ละรัฐจะมีผู้แทนในวุฒิสภาในจ�านวนเท่าๆ กัน ไม่ว่ารัฐนั้นจะมีขนาด
ประชากรเท่าไร ผู้แทนจ�านวน 12 คนจะถูกเลือกมาจากแต่ละรัฐ ส�าหรับ
เขตปกครองตนเองทั้งสองเขตบนแผ่นดินใหญ่ จะเลือกผู้แทนเขตละสอง
คน รวมทั้งหมด มีผู้แทนที่ได้รับเลือก 76 คนและผู้แทนพวกนี้เรียกว่า 
วุฒิสมาชิก (Senators) 

วุฒิสมาชิกพิจารณา อภิปรายและลงคะแนนเสียงในการออกกฎหมายใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ และอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มี
ความส�าคัญระดับชาติด้วย

รัฐบาลรัฐและเขตปกครองตนเอง (State and territory government)
ในออสเตรเลียมีทั้งหมดหกรัฐและเขตปกครองตนเองสองเขตบนแผ่นดินใหญ่ แต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญและรัฐสภาของตนเอง รัฐบาลรัฐและรัฐบาลเขต
ปกครองตนเองมีส�านักงานในเมืองหลวงของตน

ผู้น�ารัฐบาลรัฐเรียกว่า ผู้ว่าการรัฐ (Premier) และผู้น�ารัฐบาลเขตปกครองตนเอง เรียกว่าประธาน่รัฐมนตรี (Chief Minister) 

รัฐบาลรัฐด�าเนินงานคล้ายๆ กับรัฐบาลออสเตรเลีย ในแต่ละรัฐ มีผู้ว่าราชการรัฐเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีแห่งออสเตรเลีย ส่วนในเขตปกครอง 
ตนเองนอร์ธเทิร์นเทอร์ริทอรีนั้น จะมีผู้บริหาร (Administrator) ซึ่งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ เป็นผู้แต่งตั้ง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารก็คล้ายคลึง 
กันกับบทบาทและหน้าที่ของผู้ว่าราชการระดับรัฐ

เช่นเดียวกับรัฐบาลออสเตรเลีย ประชาชนจะลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนส�าหรับเขตของตนเอง และผู้แทนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งรัฐหรือเขต
ปกครองตนเอง 

รัฐบาลท้องถิ่น (Local government) 
รัฐต่างๆ รวมทั้งเขตปกครองตนเองนอร์ธเทิร์นเทอร์ริทอรีแบ่งออกเป็นพื้นที่ตามรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งอาจเรียกว่า นคร (Cities)  ปริมณฑล (Shires) เมือง 
(Towns) หรือเทศบาล (Municipalities) แต่ละพื้นที่ มีสภาเทศบาลส่วนท้องถิ่นของตนเอง สภาเทศบาลเหล่านี้ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและการ
จัดบริการให้ชุมชนในท้องที่ของตน และพลเมืองที่อยู่ในพื้นที่ตามรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละเขต จะลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาล (Councillors) 
ของตน
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รัฐบาลออสเตรเลียมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารเศรษฐกิจในระดับชาติ

รัฐบาลรัฐและเขตปกครองตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบโรงพยาบาล

รัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสนามเด็กเล่น

รัฐบาลทั้งสามระดับท�าอะไรบ้าง?
รัฐบาลออสเตรเลียมีหน้าที่รับผิดชอบด้าน:

•	 ภาษี

•	 การบริหารเศรษฐกิจในระดับประเทศ

•	 การตรวจคนเข้าเมืองและการเป็นพลเมือง

•	 การว่าจ้างงาน

•	 บริการด้านไปรษณีย์และเครือข่ายด้านโทรคมนาคม

•	 สวัสดิการสังคม (บ�านาญและความช่วยเหลือส�าหรับครอบครัว)

•	 กองทัพ

•	 การพาณิชย์

•	 สนามบินและความปลอดภัยทางด้านการบิน

•	 ราชการต่างประเทศ (ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ) 

รัฐบาลรัฐและเขตปกครองตนเอง มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน:

•	 โรงพยาบาลและการบริการสุขภาพต่างๆ 

•	 โรงเรียน

•	 รถไฟ

•	 ถนนและการควบคุมการจราจรบนถนน

•	 ป่าไม้

•	 ต�ารวจ

•	 ระบบการขนส่งมวลชน 

รัฐบาลท้องถิ่น (และรัฐบาลมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย) 
มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน:

•	 ป้ายตามถนนและการควบคุมการจราจร

•	 ถนนในท้องถิ่น ทางเดินเท้า สะพาน 

•	 ท่อระบายน�้า

•	 สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สระว่ายน�้า สนามกีฬา

•	 สถานที่ส�าหรับตั้งแคมป์และที่จอดรถคาราวาน

•	 การตรวจอาหารและเนื้อสัตว์

•	 การควบคุมเสียงอึกทึกและสัตว์

•	 การเก็บขยะ

•	 ห้องสมุดในท้องถิ่น หอประชุมและศูนย์ชุมชน

•	 ที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กและดุแลผู้สูงอายุบางประเด็น

•	 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง

•	 การวางแผนทางด้านสังคม

•	 ประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น.

หน้าที่รับผิดชอบบางประการก็เป็นสิ่งที่ต้องท�าร่วมกันระหว่างรัฐบาลหลายระดับ จึงได้มีการจัดตั้งสภาของรัฐบาลแห่งชาติขึ้น (Council of Australian 
Government - COAG) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในระดับต่างๆ
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พรรคการเมืองมีบทบาทอย่างไรในการ 
บริหารประเทศออสเตรเลีย?
พรรคการเมืองคือกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน ในด้านการ
บริหารประเทศ คนเหล่านี้จะท�างานร่วมกัน เพื่อให้ความคิดเห็นของ
พรรคตนกลายเป็นกฎหมาย พรรคการเมืองหลักในออสเตรเลียคือพรรค
ออสเตรเลียนเลเบอร์พาร์ตี (Australian Labor Party) พรรคลิเบอรัล พาร์
ตี ออฟ ออสเตรเลีย (Liberal Party of Australia) พรรคแนชชันแนลส์ 
(Nationals) และพรรคออสเตรเลียนกรีนส์ (Australian Greens)

สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ก็มีสมาชิก
รัฐสภาบางคนที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด เราเรียกว่า สมาชิกอิสระ 
(Independents)

ในออสเตรเลีย ท่านมีเสรีภาพที่จะเลือกเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ 
ถ้าต้องการ 

รัฐบาลออสเตรเลียจัดตั้งขึ้นอย่างไร?
หลังการเลือกตั้งไปแล้ว พรรคการเมืองหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่มีจ�านวน
สมาชิกส่วนมากในสภาผู้แทนราษฎร ก็จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล 
ออสเตรเลีย หัวหน้าของพรรคการเมืองพรรคนั้นก็กลายเป็นผู้น�ารัฐบาล
ออสเตรเลีย หรือนายกรัฐมนตรี (Prime Minister)

พรรคหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่มีจ�านวนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรมากเป็น
อันดับสอง ก็จะเรียกว่า ฝ่ายค้าน (Opposition) และหัวหน้าของฝ่ายค้าน
เรียกว่า ผู้น�าฝ่ายค้าน (Leader of the Opposition)

นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรี โดยเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือวุฒิสมาชิก รัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อขอบเขตของงานที่
ส�าคัญด้านการปกครอง (เรียกว่า Portfolios หรือต�าแหน่งและหน้าที่ของ
รัฐมนตรี) เช่น การว่าจ้างงาน กิจการเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองหรือกระทรวง
การคลัง และคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยผู้ที่มีต�าแหน่งและหน้าที่โออาวุโส
ที่สุดจะประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีที่เรียกว่า คาบิเนต (Cabinet) ซึ่งเป็น
หมู่คณะส�าคัญที่ท�าการตัดสินใจของรัฐบาลออสเตรเลีย

กฎหมายตราขึ้นได้อย่างไร?

สมาชิกรัฐสภาออสเตรเลียน�าเสนอกฎหมายใหม่ขึ้นมา หรือเสนอให้
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีอยู่ ข้อเสนอนี้เรียกว่า “ร่างกฎหมาย” 
(Bills) 

สภาผู้แทนฯ และวุฒิสภาจะท�าการพิจารณา อภิปรายและลงคะแนน
เสียงว่า พวกเขาจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนั้นหรือไม่

ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละสภาเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนั้น ร่าง
กฎหมายฉบับนั้นก็จะถูกส่งไปยังผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ

เมื่อผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ลงนามรับรองร่างกฎหมายฉบับนั้นแล้ว 
ร่างกฎหมายนั้นก็จะกลายเป็นกฎหมายที่เรียกว่า Royal Assent

รัฐสภาแห่งรัฐและเขตปกครองตนเองต่างก็ตรากฎหมายของตนใน
ลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ 

การบริหารกฎหมายท�าอย่างไร?
ศาล 
ศาลในออสเตรเลียมีหน้าที่รับผิดชอบในการตีความและการน�ากฎหมาย
ไปประยุกต์ใช้ ศาลไม่ขึ้นกับรัฐบาล และศาลเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลใดท�าผิด
กฎหมายหรือไม่ และตัดสินว่าจะลงโทษอย่างไร ทุกคนมีสิทธิที่จะมีทนาย
เป็นตัวแทนให้ตนในศาลได้ ศาลสามารถตัดสินได้โดยอาศัยพยานหลัก
ฐานที่มีอยู่ต่อหน้าศาลเท่านั้น

ผู้พิพากษา (Judges) และผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
(Magistrates)
ผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น คือผู้มีอ�านาจสูงสุดในศาล และเป็น
อิสระไม่ขึ้นกับใคร และไม่มีใครสามารถสั่งให้ท่านทั้งสองตัดสินไปทางไหน
ได้

รัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลชั้นต้น แม้นรัฐบาลไม่
เห็นด้วยกับค�าตัดสินของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รัฐบาลก็
ไม่มีสิทธิปลดท่านทั้งสองออกจากต�าแหน่ง 

พลเมืองของออสเตรเลียเลือกผู้แทนของตนเข้าสู่รัฐสภาออสเตรเลีย 

รัฐสภาออสเตรเลียตรากฎหมายและเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์แห่งชาติ 

ศาลสูงแห่งออสเตรเลีย
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การใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายในออสเตรเลียเช่น
เดียวกับในประเทศอื่นๆ และเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงมาก นี่รวมถึงการ
ใช้ความรุนแรงภายในบ้านและในชีวิตสมรส ซึ่งรู้จักกันในนามของการใช้
ความรุนแรงในครัวเรือนหรือในครอบครัว การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
รวมถึง การท�าร้ายทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ หรือการท�าให้บาด
เจ็บ บังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศ บังคับให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว และการ
กีดกันทางด้านการเงิน

การพกอาวุธ เช่นมีดหรือปืนเป็นเรื่องผิดกฎหมายในออสเตรเลีย ผู้ประสงค์
จะมีปืนไว้ครอบครอง เช่น เอาไว้ใช้ในฟาร์ม ต้องขอใบอนุญาตการมีปืน
จากต�ารวจก่อน

การท�าผิดด้านการจราจร
กฎจราจรและกฎการใช้ถนนนั้นอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐบาลรัฐและ
เขตปกครองตนเอง เวลาท�าผิดกฎจราจร ผู้ท�าผิดอาจถูกปรับเป็นเงิน 
จ�านวนมาก หรืออาจถูกจ�าคุกก็ได้ เพื่อที่จะขับรถยนต์ในออสเตรเลีย ท่าน
ต้องมีใบขับขี่ของท้องที่และรถจะต้องมีทะเบียน

ทุกคนที่เดินทางในรถยนต์ต้องใส่เข็มขัดที่นั่ง ส�าหรับทารกต้องนั่งในที่นั่ง
เด็กติดรถที่ได้รับอนุมัติจากทางการแล้ว กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทาง
ด้านการขับรถเร็วเกินก�าหนดและการขับรถหลังดื่มแอลกอฮอล์หรือการ
ใช้ยาเสพติดนั้นเคร่งครัดมาก และการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถก็
เป็นการท�าผิดกฎหมายด้วย

สรุป
สถาบันต่างๆ ที่เป็นประชาธิปไตยของเราได้ก่อตั้งสังคมที่มีความมั่นคง
และสงบสุขขึ้นมา เรามีวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ไว้แบ่งปัน
ร่วมกัน ในฐานะพลเมืองออสเตรเลีย ท่านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง
ราวของชาติของเรา และจะมีส่วนสร้างอนาคตของเรา ออสเตรเลียยินดี
ต้อนรับท่าน การเป็นพลเมืองคือความผูกพันร่วมกันของเรา

ในการเตรียมตัวสอบข้อสอบการเป็นพลเมือง ขอให้ท่านพยายามฝึกตอบ
ค�าถามในหน้า 34 และ 35

คณะลูกขุน
ศาลจะใช้คณะลูกขุนในการตัดสินคดีบางคดี เพื่อตัดสินว่าบุคคลใดท�าผิด
กฎหมายหรือไม่ 

คณะลูกขุนคือกลุ่มบุคคลสามัญที่ถูกสุ่มเลือกมาจากประชากรทั่วไป  
ผู้พิพากษาจะอธิบายกฎหมายให้คณะลูกขุนฟัง ในการพิจารณาคดีอาญา 
ถ้าคณะลูกขุนพบว่าบุคคลผู้นั้นกระท�าผิด ผู้พิพากษาก็จะตัดสินลงโทษ

ตามกฎหมาย บุคคลในออสเตรเลียจะถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสิน
ว่ามีความผิด

ต�ารวจ 
ต�ารวจเป็นผู้รักษาความสงบและคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
เป็นหน้าที่ของต�ารวจที่จะคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ต�ารวจไม่ขึ้นอยู่กับ
รัฐบาล ถ้าต�ารวจเชื่อว่ามีบุคคลใดกระท�าผิดกฎหมาย ต�ารวจก็สามารถ
จับผู้นั้น แล้วน�าตัวไปขึ้นศาล ต�ารวจอาจให้การเป็นพยานในศาล แต่ศาล
จะเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลนั้นมีความผิดหรือไม่ 

รัฐและเขตปกครองตนเองมีกองก�าลังต�ารวจของตนเอง ซึ่งเป็นผู้จัดการ
เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐหรือเขตปกครอง
ตนเอง 

ออสเตรเลียมีกองก�าลังต�ารวจแห่งชาติด้วย เรียกว่า ต�ารวจรัฐบาลกลาง
ออสเตรเลีย (Australian Federal Police) ต�ารวจรัฐบาลกลางออสเตรเลีย
จะสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมที่กระท�าผิดต่อกฎหมายแห่งรัฐบาล
กลาง ตัวอย่างเช่น การลักลอบขนยาเสพติด อาชญากรรมต่อความมั่นคง
ปลอดภัยแห่งชาติ และอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม ต�ารวจรัฐบาลกลาง
ออสเตรเลียมีหน้าที่รับผิดชอบในงานทั่วไปของต�ารวจในมณฑลนครหลวง
ออสเตรเลียด้วย 

ในออสเตรเลีย ต�ารวจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท่านสามารถรายงาน
อาชญากรรมและขอความช่วยเหลือจากต�ารวจในท้องที่ของท่านได้ 

เป็นสิ่งส�าคัญที่ท่านจะต้องท�าตัวให้คุ้นเคยกับกฎหมายในออสเตรเลีย 
เพราะการไม่รู้กฎหมายนั้น ไม่ใช่ข้ออ้างในการท�าผิดกฎหมาย 

การติดสินบนเจ้าพนักงานต�ารวจถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงยิ่ง เพียง
แค่เสนอว่าจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงานต�ารวจ ก็ถือว่าเป็นอาชญากรรม
แล้ว

การกระท�าผิดด้านอาชญากรรมในออสเตรเลีย 
อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดบางอย่าง รวมถึงการฆาตกรรม การ
ประทุษร้าย การประ ทุษร้ายทางเพศ การใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นหรือ
ทรัพย์สิน การปล้นด้วยอาวุธหรือการขโมย การมีความสัมพันธ์ทางเพศ
กับเด็กหรือผู้เยาว์ ที่มีอายุต�า่เกณฑ์ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย การขับรถยนต์
อย่างอันตราย การมียาเสพติดไว้ในครอบครองและใช้ยาเสพติดและการ
ฉ้อโกง 
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ประมวลค�าศัพท์ส่วนที่น�ามาใช้ทดสอบ
ภาคราชการออสเตรเลีย (Australian Public Service)
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลและผู้ที่หน่วยงานนั้นๆ ว่าจ้าง
พอลได้งานในภาคงานราชการออสเตรเลีย ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่เซ็นเตอร์ลิงก์

ความไม่สงบของพลเมือง
การเดินขบวนประท้วงและการจลาจลที่เกิดจากคนจ�านวนมาก โดยปกติเป็นการประท้วงการตัดสินใจหรือนโยบายของรัฐบาล
ความไม่สงบของพลเมืองเกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลผ่านกฎหมายที่คนไม่ชอบ

การร่วมมือเฉพาะกิจ / รัฐบาลผสม
พรรคการเมืองตั้งแต่สองพรรคขึ้นไปมาร่วมมือกันท�างาน ตามปกติเป็นการร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน
หลังการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทน ราษฎร ดังนั้น พรรคการเมืองสองพรรคที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน 
จึงมาร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมา

คณะกรรมาธิการ 
คณะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นทางการ
คณะกรรมาธิการอิสระเป็นผู้จัดการเลือกตั้งต่างๆ

การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเป็นประมุขของประเทศ และที่มีอ�านาจจ�ากัดโดยรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของเราก่อตั้งเครือจักรภพออสเตรเลียขึ้นมา ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์หรือ 
สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร เป็นประมุขของประเทศ

ศาล
สถานที่ที่ผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาชั้นต้นพิจารณาคดีความตามกฎหมาย
เมื่อประชาชนท�าผิดกฎหมาย ก็อาจจะต้องไปขึ้นศาล

การพิจารณาคดีอาญา
ศาลรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค�ากล่าวหาทางอาชญากรรม เพื่อตัดสินว่าคนที่ถูกกล่าวหานั้นมีความผิดหรือไม่
หลังจากการพิจารณาคดีอาญาแล้ว โจรปล้นธนาคารก็ถูกส่งเข้าคุก

ประชาธิปไตย
รัฐบาลที่ตั้งขึ้นจากประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งผู้แทน
เกรซมีความสุขมากที่ได้อยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เธอสามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้แทนของเธอเข้าสู่รัฐสภาได้

การค้ายาเสพติด
การขนหรือซื้อยาเสพติดเพื่อน�าไปขายอย่างผิดกฎหมาย
เจสถูกส่งตัวเข้าคุกเพราะการค้ายาเสพติด

การกีดกันทางด้านการเงิน
เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในครัวเรือน เมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งกันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้รับหรือจัดการด้านการเงิน
ลินเคยประสบกับการกีดกันทางการเงินมาแล้ว เพราะสามีของเธอไม่ให้เงินเธอใช้เลย

การเลือกตั้ง
เหตุการณ์ที่พลเมืองไปเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของเขาในรัฐสภา
พลเมืองออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปต้องไปลงคะแนนเสียงเวลามีการเลือกตั้ง
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บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการลงประชามติ
เมื่อแจนมาถึงศูนย์ลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ก็หาชื่อเธอในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลง คะแนนเสียงเลือกตั้ง

น�ากฎหมายมาบังคับใช้
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนปฏิบัติตามกฎหมาย
ต�ารวจเป็นผู้น�ากฎหมายมาบังคับใช้และเป็นผู้รักษาความสงบ

อ�านาจบริหาร
อ�านาจและการได้รับอนุมัติให้บริหารกฎหมาย เป็นหนึ่งในอ�านาจสามประการภายใต้รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย
รัฐมนตรีรัฐบาลออสเตรเลียและผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ มีอ�านาจบริหารกฎหมายที่รัฐสภาออสเตรเลียตราออกมา

สมาพันธรัฐ
การรวมตัวของอาณานิคมเข้าเป็นหนึ่งประเทศ โดยที่อาณานิคมยังคงไว้ซึ่งอ�านาจบางประการ
เมื่อ ค.ศ. 1901 อาณานิคมทั้งหลายรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐที่เรียกว่า สหพันธรัฐหรือคอมมอนเวลธ์แห่งออสเตรเลีย

กองเรือ ‘เฟิร์ส ฟรีต’ 
กองเรือ 11 ล�าที่ออกเดินทางพร้อมกันมาจากอังกฤษโดยการควบคุมของกัปตัน อาร์เธอร์ ฟิลลิป (Captain Arthur Philip) เพื่อตั้งถิ่นฐานของนักโทษใน 
นิวเซาธ์เวลส์ 
ในวันออสเตรเลีย เราระลึกถึงการขึ้นบกของกองเรือ ‘เฟิร์ส ฟรีต’ ที่อ่าวซิดนีย์โคฟ ในวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1788

สัญลักษณ์รูปดอกไม้ 
ดอกไม้ประจ�าชาติ
สัญลักษณ์รูปดอกไม้ของออสเตรเลีย คือดอกวอตเทิลสีทอง

การถูกบังคับให้อยู่ตามล�าพัง
รูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในครัวเรือน ที่ฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นั้นควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการไปพบเห็นหรือพูดคุยกับใคร 
จะอ่านอะไรและจะไปที่ไหน 
แซนดีถูกบังคับให้อยู่ตามล�าพัง เพราะสามีของเธอไม่ยอมให้เธอไปเยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัวเลย

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ตั้งแต่เวลานี้ไปถึงในอนาคต
ที่พิธีฉลองการเป็นพลเมือง ท่านสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อออสเตรเลียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัญลักษณ์
หมายถึงภาพลักษณ์ที่รู้จักกันดี 
โอเปร่าเฮาส์เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของซิดนีย ์

ประชาชนชาวพื้นเมือง
ผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของแผ่นดินในออสเตรเลียคือ ชาวบอริจิน และชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส 
ประชาชนชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีจ�านวนร้อยละ 2.5 ของประชากรออสเตรเลีย

ศาสนายิว-คริสต์
ศาสนาของชาวยิว และชาวคริสเตียน
ค่านิยมทางศาสนายิวและศาสนาคริสต์นั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานจากบทเรียนของพระคัมภีร์ไบเบิล
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อ�านาจตุลาการ
อ�านาจและหน้าที่ในการตีความและบังคับใช้กฎหมาย เป็นอ�านาจหนึ่งในสามประการภายใต้รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย
ศาลในออสเตรเลียมีอ�านาจตุลาการในการตีความและน�ากฎหมายมาใช้ 

อ�านาจนิติบัญญัติ
อ�านาจและหน้าที่ที่จะตราและเปลี่ยนกฎหมาย เป็นอ�านาจหนึ่งในสามประการภายใต้รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย
ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐสภามีอ�านาจนิติบัญญัติ นั่นคือ อ�านาจในการตรากฎหมาย 

เสรีภาพ
อิสรภาพส่วนบุคคล และการไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมของผู้อื่น
ในสังคมประชาธิปไตยของเรา ประชาชนมีเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา 
และเสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม เราให้คุณค่าของเสรีภาพเหล่านี ้

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษา (ผู้น�า) ของศาลชั้นต้น
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นพบว่าขโมยผิดจริง และส่งเขาไปคุก

น�้าใจแบบเพื่อนยาก
การช่วยเหลือ และได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยเฉพาะในเวลาที่ยากล�าบาก
เมื่อรถของฉันเสีย คนขับรถคนอื่นมาช่วยดันรถให้ด้วยความมีน�้าใจแบบเพื่อนยาก

เพลงชาต ิ
เพลงประจ�าชาติ 
เพลงชาติออสเตรเลียคือ ‘แอดวานซ์ ออสเตรเลีย แฟร์’’

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ระบบการปกครองซึ่งมีพื้นฐานอยู่ด้วยการเลือกตั้งผู้แทนเข้าสู่รัฐสภาอย่างสม�่าเสมอโดยประชาชน
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภา ประชาชนจะเลือกคนที่จะเป็นตัวแทนของตนเอง

ผู้มีถิ่นพ�านักถาวร
คนที่มีวีซ่าออสเตรเลียเพื่อที่จะอยู่และท�างานโดยไม่มีเวลาจ�ากัด
เพื่อนบ้านชาวญี่ปุนของอับดุล เป็นผู้มีถิ่นพ�านักถาวรของออสตรเลียและท�างานที่ธนาคาร

พรรคการเมือง
กลุ่มของบุคคลที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันในด้านการบริหารประเทศ
สมาชิกพรรคการเมืองประชุมกันอย่างสม�่าเสมอ ตัวอย่างเช่น เพื่ออภิปรายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 

งานราชการ / บริการสาธารณะ
การใช้ เวลา พลังงาน หรือความช�านาญ เพื่อประโยชน์ของประเทศ
โฮเซให้บริการที่มีคุณค่าแก่สาธารณชน โดยการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในการตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลีย

การลงประชามติ
การลงคะแนนเสียงโดยผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในข้อเสนอใดๆ ที่ให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญออสเตรเลีย
การลงประชามติในปี ค.ศ. 1967 ประชาชนลงคะแนนเสียงให้นับรวมชาวพื้นเมืองออสเตรเลียในการส�ารวจประชากรด้วย
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ผู้แทน
คนที่กระท�าการหรือพูดแทนคนอื่น 
ผู้แทนสภาเทศบาลส่วนท้องถิ่นของฉันชอบความคิดของฉันและน�าไปเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาล

การพิจารณาทบทวน 
การพิจารณาข้อเสนอในการร่างกฎหมายใหม่ และตัดสินว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ
วุฒิสภา ในฐานะสภาพิจาณาทบทวน อภิปรายร่างพระราชบัญญัติภาษีจากสภาล่าง

การลงคะแนนลับ
ระบบการลงคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียงอย่างเป็นความลับ และไม่มีใครมีอิทธิพล หรือกดดันพวกเขาให้ออกเสียงไปทางใดทางหนึ่งได้
ในการลงคะแนนลับ ไม่มีใครเฝ้าดูท่านในขณะที่ท่านเขียนลงคะแนน

โลกวิสัย
แยกจากศาสนา
ในสังคมโลกวิสัย ไม่มีศาสนาใดเป็นศาสนาทางราชการ 

ก่อตั้ง
สร้าง ก่อตั้ง เริ่มต้น
ผู้ว่าราชการรัฐฟิลลิปก่อตั้งอาณานิคมแห่งแรกในนิวเซาธ์เวลส์

ปริมณฑล 
เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
ถนนในปริมณฑลของฉันปลอดภัยมาก

เงินประกันสังคม 
เงินบ�านาญหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนว่างงาน คนทุพพลภาพ ผู้สูง อายุและคนอื่นๆ ที่ตกอยู่ในความล�าบาก
เมื่อทรังต้องออกจากงาน เธอต้องไปสมัครเพื่อขอเงินประกันสังคม

เสี่ยงดวงของคุณ
คว้าโอกาส
ทุกปีฉันจะเสี่ยงดวง และลงพนัน 10 ดอลลาร์กับม้าแข่งในเทศกาลเมลเบิร์นคัพ

อาสาสมัคร 
คนที่ให้เวลากับคนหรือองค์การโดยไม่หวังค่าจ้าง
ราซ่าเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้บุคคลต่างๆ ตามบ้าน

ประมวลค�าศัพท์ส่วนที่น�ามาใช้ทดสอบ



 1. เราร�าลึกถึงอะไรในวันแอนแซค?

a. การยกพลขึ้นบกของกองก�าลังทหารบกออสเตรเลียและ 
นิวซีแลนด์ที่กัลลิโปลิ ประเทศตุรกี 

b. การมาถึงของผู้ตั้งถิ่นฐานอิสระกลุ่มแรกจากสหราชอาณาจักร 

c. การขึ้นฝั่งของกองเรือ ‘เฟิร์ส ฟลีท’ ที่อ่าวซิดนีย์โคฟ

2. ธงของชาวอะบอริจินแห่งออสเตรเลียมีสีอะไรบ้าง?

a. ด�า แดง และ เหลือง

b. เขียว ขาว และด�า 

c. น�้าเงิน ขาว และ เขียว

3.  สัญลักษณ์ทางราชการอันใดที่บ่งบอกว่าเป็นทรัพย์สินของ

รัฐบาลสหพันธรัฐ?

a. เพลงชาติ

b. ดอกไม้ประจ�าชาติออสเตรเลีย

c. ตราประจ�าชาติของรัฐบาลสหพันธรัฐ

ออสเตรเลีย และประชากรของออสเตรเลีย

ความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ และเสรีภาพของออสเตรเลีย

4.  ข้อความใดต่อไปนี้มีความถูกต้องในเรื่อง 

ระบอบการปกครองของรัฐบาลออสเตรเลีย?

a. สมเด็จพระราชินีของออสเตรเลียทรงเลือกคณะบุคคลเพื่อจัดตั้ง
รัฐสภาแห่งออสเตรเลีย

b. ประชาชนเป็นผู้เลือกรัฐบาล

c. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกสมาชิกรัฐสภา

5. ข้อใดเป็นตัวอย่างของเสรีภาพในการพูด?

a. ประชาชนสามารถประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่างสันติ

b. ชายและหญิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในศาล 
ตามกฎหมาย

c. ชาวออสเตรเลียมีเสรีภาพที่จะเลือกไม่นับถือศาสนา

6.  ข้อความใดต่อไปนี้มีความถูกต้องในเรื่องการปกครองใน

ออสเตรเลีย?

a. รัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการนับถือบางศาสนา

b. การปกครองในออสเตรเลียไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา

c. รัฐสภาเป็นผู้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา

7. ข้อใดเป็นตัวอย่างของความเสมอภาคในออสเตรเลีย?

a. ทุกคนนับถือศาสนาเดียวกัน

b. ผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิอย่างเดียวกัน

c. ทุกคนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน

8.  ข้อใดเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างหนึ่งของพลเมือง 

ออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป?

a. ร่วมประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น

b. ลงคะแนนเสียงเวลามีการเลือกตั้ง 

c. มีหนังสือเดินทางออสเตรเลียที่เป็นปัจจุบัน

9.  ข้อใดเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างหนึ่งของพลเมือง 

ออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป?

a. ให้บริการชุมชนในท้องถิ่น

b. พกหนังสือเดินทางติดตัวไว้ตลอดเวลา 

c. ปฏิบัติหน้าที่ลูกขุนหากถูกเรียกตัวให้กระท�าหน้าที่

แบบฝึกหัดตอบค�าถามส่วนที่น�ามาใช้ทดสอบ 

10. ข้อความใดต่อไปนี้มีความถูกต้องในเรื่องหนังสือเดินทาง? 

a. พลเมืองออสเตรเลียสามารถขอหนังสือเดินทางของออสเตรเลียได้

b. ผู้มีถิ่นพ�านักถาวรสามารถถือหนังสือเดินทางออสเตรเลียได้

c. พลเมืองออสเตรเลียจ�าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง และวีซ่าเพื่อ
กลับเข้าออสเตรเลีย
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16. ข้อใดเป็นบทบาทของผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ?

a. การแต่งตั้งผู้ว่าการรัฐ

b. ลงนามในร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านโดยรัฐสภา

c. การแต่งตั้งประมุขของประเทศ

17. ข้อความใดต่อไปนีม้คีวามถกูต้องในเรือ่งรฐับาลระดบัรฐั?

a. ทุกรัฐมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

b. แต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญของตัวเอง

c. รัฐต่างๆ ไม่มีรัฐธรรมนูญ

18.  พรรคหรือการรวมกลุ่มของพรรคที่มีสมาชิกมากเป็น 

อันดับสองในสภาผู้แทน ราษฎร เรียกว่าอะไร?

a. พรรครัฐบาล

b. พรรคฝ่ายค้าน

c. วุฒิสภา

19. ชื่อของข้อเสนอในการร่างกฎหมายในรัฐสภาคืออะไร?

a. ความเห็นชอบจากสมเด็จพระราชินีหรือโรยัล แอสเซ็นท ์
(Royal Assent)

b. ร่างพระราชบัญญัติ

c. การอภิปราย

20.  ใครเป็นผู้รักษาความสงบสุขและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในออสเตรเลีย?

a. ข้าราชการ

b. ต�ารวจ

c. ทนายความ

11.  ข้อความใดต่อไปนี้มีความถูกต้องในเรื่องการออกเสียง 

ในการเลือกตั้งของออสเตรเลีย? 

a. ประชาชนมีความอิสระและปลอดภัยที่จะลงคะแนนเสียงให้ผู้
สมัครคนใดก็ได้

b. การลงคะแนนเสียงกระท�าด้วยการยกมือ

c. ประชาชนต้องเขียนลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงของตน 

12.  เกิดอะไรขึ้นในออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 1 มกราคม  

ค.ศ. 1901?

a. รัฐธรรมนูญแห่งออสเตรเลียถูกเปลี่ยนแปลงโดยการลง 
ประชามติ

b. รัฐธรรมนูญแห่งออสเตรเลียมีผลบังคับใช้

c. มีการจัดตั้งเหล่าทหารกองทัพบกของออสเตรเลียและ 
นิวซีแลนด์ขึ้นมา 

13.  ชื่อเอกสารทางกฎหมายที่ก�าหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาล

แห่งออสเตรเลียชื่ออะไร?

a. สมาพันธรัฐออสเตรเลีย (The Australian Federation)

b. สหพันธรัฐออสเตรเลีย (The Australian Commonwealth)

c. รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย (The Australian Constitution)

14. การลงประชามติคืออะไร?

a. การลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนรัฐบาล

b. การลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญออสเตรเลีย

c. การลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี

15.  ส่วนไหนของรัฐบาลที่มีอ�านาจในการตีความและบังคับ

ใช้กฎหมาย?

a. นิติบัญญัติ 

b. บริหาร 

c. ตุลาการ 

รัฐบาลและกฎหมายในออสเตรเลีย
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1a, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7b, 8b, 9c, 10a, 11a, 12b, 13c, 14b, 15c, 16b, 17b, 18b, 19b, 20b

ค�าตอบ:



จบส่วนที่น�ามาใช้ทดสอบ


	THA_Citz book COVER v1_LR
	Copy of THA_Citz book ALL 14_09_09_LR.pdf



