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เมืองหลวง กรุงเวลลิงตัน 

 

ท่ีต้ัง ภาคพ้ืนแปซิฟ7กตอนใต: ก่ึงกลางระหว?างเส:นศูนยDสูตรกับข้ัวโลกใต: ห?างจากออสเตรเลียไปทาง

ตะวันออกเฉียงใต:ประมาณ 2,000 กม. และอยู?ห?างจากไทยประมาณ 9,857 กม. 

 

ภูมิประเทศ นิวซีแลนดDเปXนประเทศท่ีเปXนเกาะ อยู?ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟ7ก ประกอบด:วย  

2 เกาะใหญ? คือ เกาะเหนือและเกาะใต: (ค่ันกลางด:วยช?องแคบคุก) และเกาะเล็กอ่ืน ๆ อีกจำนวนมาก ส?วนใหญ? 

อยู?ในแนวเขตภูเขาไฟ ทำให:เกิดแผ?นดินไหวอยู?เสมอ นิวซีแลนดDมีพ้ืนท่ีรวม 268,021 ตร.กม. (ขนาดใกล:เคียง

กับอิตาลี ญ่ีปุcน และสหราชอาณาจักร) 
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ภูมิอากาศ  ก่ึงเขตร:อนในตอนเหนือและอบอุ?นทางตอนใต: สภาพอากาศเปล่ียนแปลงอยู?เสมอ ไม?หนาวจัด

และไม?ร:อนจัด แต?มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉล่ียบนเกาะเหนือประมาณ 9-19 องศาเซลเซียส และเกาะใต:ประมาณ 

6-17 องศาเซลเซียส นิวซีแลนดD มี 4 ฤดู ได:แก? ฤดูร:อน (ธ.ค.-ก.พ.) ฤดูใบไม:ร?วง (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) 

และฤดูใบไม:ผลิ (ก.ย.-พ.ย.) 

ประชากร  ประมาณ 5,124,100 คน (สำนักงานสถิตินิวซีแลนดD มิ.ย.2565) เช้ือชาติยุโรป 70.2%  

ชนพ้ืนเมืองเมารี 16.5% ชาวเอเชีย 15.1% ชาวเกาะในแปซิฟ7ก 8.1% ชาวตะวันออกกลาง/ลาตินอเมริกา/

แอฟริกา 1.5% และอ่ืน ๆ 1.2% อายุขัยเฉล่ีย 82 ปl (ชาย 80 ปl หญิง 83.5 ปl) ประชากรส?วนใหญ?อาศัยอยู?

บนเกาะเหนือ ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณD และเปXนเขตอุตสาหกรรม ความหนาแน?นของประชากร 19.37 คนต?อ

พ้ืนท่ี 1 ตร.กม.  

 

ศาสนา  คริสตD 37.3% (นิกาย Anglican 6.7% โรมันคาทอลิก 6.29% Presbyterian 4.71% 

และอ่ืน ๆ 20.23%) ฮินดู 2.63% อิสลาม 1.31% พุทธ 1.12% ไม?นับถือศาสนา 48.47% อ่ืน ๆ 2.83%  

ไม?ระบุ 6.66% 

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษ และภาษาเมารี เปXนภาษาราชการ 

 

การศึกษา  ภาคบังคับสำหรับเด็กอายุระหว?าง 6-16 ปl 80% ของผู:จบการศึกษาภาคบังคับจะเรียนต?อ

ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีประมาณ 10 แห?ง ต้ังกระจายอยู?ในเมืองใหญ?ต?าง ๆ นิวซีแลนดDมีช่ือเสียง

ด:านคุณภาพการศึกษา จึงเปXนแหล?งให:บริการทางการศึกษาท่ีสำคัญอีกแห?งหน่ึงของโลก 

 

การก0อต้ังประเทศ ชาวพ้ืนเมืองเมารีเปXนผู:อยู?อาศัยด้ังเดิม นักเดินเรือชาวดัตชD ช่ือ Abel Tasman 

ล?องเรือเลียบมาทางออสเตรเลียและพบเกาะนิวซีแลนดDเม่ือปl 2185 และต้ังช่ือว?า Nieuw Zeeland หรือ 

New Zealand ต?อมา กัปตันเจมสD คุก นักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงเม่ือปl 2312 และสำรวจชายฝ��ง

เกือบท้ังหมด เม่ือปl 2383 หัวหน:าเผ?าต?าง ๆ ของชาวเมารีลงนามสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) 

ยอมรับการปกครองของสหราชอาณาจักร แลกกับการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ปcาไม: และทรัพยากรของชาวเมารี 

หลังจากนั้นชาวยุโรปหลั่งไหลไปตั้งรกรากในนิวซีแลนดDมากขึ้น และเปXนเอกราชจากสหราชอาณาจักร

เม่ือ 26 ก.ย.2450 

 

วันชาติ 6 ก.พ. (วันลงนามสนธิสัญญาไวทังกิ) 

 

การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อยู?ในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร  

มีสมเด็จพระเจ:าชารDลสDท่ี 3 เปXนประมุข โดยมีผู:สำเร็จราชการแทนพระองคD ท่ีทรงแต?งต้ังตามคำแนะนำของ
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รัฐบาลนิวซีแลนดD คนป�จจุบันคือ Dame Cindy Kiro (ดำรงตำแหน?งเม่ือ 21 ต.ค.2564) อยู?ในตำแหน?งวาระ 5 ปl 

มีรัฐธรรมนูญท่ีไม?เปXนลายลักษณDอักษร คือ ไม?มีกฎหมายฉบับใดท่ีบัญญัติถึงระบบการเมืองการปกครอง แต?จะมี

กฎหมายอ่ืน ๆ หลายฉบับมาประกอบกัน เช?น Constitution ACT 1986 ซ่ึงเปXนพระราชบัญญัติท่ีรวบรวมหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีกระจัดกระจายมาบัญญัติไว:ด:วยกัน 

 นรม.คนป�จจุบันของนิวซีแลนดD คือ นางจาซินดา อารDเดิรDน หัวหน:าพรรคเลเบอรD ดำรง

ตำแหน?ง นรม.นิวซีแลนดD สมัยท่ี 2 วาระ 3 ปl (ปl 2563-2566) หลังจากพรรคเลเบอรDชนะการเลือกต้ังท่ัวไป   

เม่ือ 17 ต.ค.2563 โดยพรรคเลเบอรDครองเสียงข:างมากในสภาผู:แทนราษฎรเปXนคร้ังแรกในรอบ 24 ปl          

ในจำนวน ส.ส.ท้ังหมด 120 ท่ีน่ัง พรรคเลเบอรDได: 64 ท่ีน่ัง พรรคเนช่ันแนล 35 ท่ีน่ัง พรรค ACT New Zealand 

10 ท่ีน่ัง พรรคกรีน 10 ท่ีน่ัง และพรรคเมารี 1 ท่ีน่ัง ท้ังน้ี นิวซีแลนดDจะจัดการเลือกต้ังท่ัวไปในปl 2566 ซ่ึงคาดว?า

จะเกิดข้ึนในห:วงปลายปl โดยจะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู:แทนราษฎร (ส.ส.) ท้ังหมด 120 ท่ีน่ัง แบ?งเปXน ส.ส.

แบบแบ?งเขต 72 ท่ีน่ัง และ ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ 48 ท่ีน่ัง รวมถึง นรม.นิวซีแลนดD 

 ฝcายบริหาร : ผู:สำเร็จราชการแทนพระองคD แต?งต้ัง นรม. ซ่ึงส?วนใหญ?เปXนผู:นำพรรคเสียงข:างมาก 

และแต?งต้ัง ครม.โดยคำแนะนำของ นรม. มีจำนวนไม?เกิน 24 คน ทำหน:าท่ีรายงานและให:คำปรึกษากับ

ผู:สำเร็จราชการแทนพระองคD ด:านนโยบายสำคัญ บุคคลใน ครม.จะต:องมาจาก ส.ส. การบริหารงานของ ครม. 

กระทำผ?านคณะกรรมการ ส?วนกระบวนการกำหนดนโยบายสำคัญภายในน้ัน ครม.กระทำโดยการหารืออย?าง

ไม?เปXนทางการและมีช้ันความลับ เพ่ือให:การตัดสินใจเปXนไปอย?างมีฉันทามติเน่ืองจาก ครม.ต:องรับผิดชอบ

ร?วมกันและต:องมีท?าทีอันเปXนเอกภาพ 

   ฝcายนิติบัญญัติ : รัฐสภาเปXนระบบสภาเด่ียวมี ส.ส.จำนวน 120 คน จัดการเลือกต้ังทุก 3 ปl 

(เลือกต้ังท่ัวไปคร้ังล?าสุดเม่ือ 17 ต.ค.2563) ประชาชนท่ีมีอายุครบ 18 ปl มีสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง   

 ฝcายตุลาการ : ศาลท่ีสำคัญ 3 ศาล คือ ศาลช้ันต:น ศาลอุทธรณD และศาลฎีกา นอกจากน้ัน 

มีศาลอ่ืน ๆ อีกเช?น ศาลคดีเด็กและเยาวชน (พิจารณาคดีเก่ียวกับเด็กอายุต่ำกว?า 17 ปl) ศาลท่ีดินของชาวเมารี 

ทุกศาลมีอำนาจตัดสินคดีท้ังคดีแพ?ง และคดีอาญา รวมถึงมีคณะอนุญาโตตุลาการด:วย  

 

เศรษฐกิจ   มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด มีขนาดเศรษฐกิจเล็ก พ่ึงพาการผลิตในภาคการเกษตร และ 

ปcาไม:เปXนหลัก ผลผลิตดังกล?าวมักประสบป�ญหาราคาตกต่ำในตลาดโลก ทำให:นิวซีแลนดDต:องปฏิรูปผลผลิต   

ให:มีคุณภาพสูงเพ่ือให:แข?งขันได: มีการส?งเสริมการลงทุนและภาคบริการให:ทันสมัย ปรับนโยบายการเงินและ 

การคลัง เพ่ือตอบรับกระแสเศรษฐกิจโลกท่ีมีการแข?งขันสูงและต:องเผชิญวิกฤติการเงินโลก นิวซีแลนดDมี

เสรีภาพทางเศรษฐกิจติดอันดับ 4 ของโลก เม่ือปl 2565 (Index of Economic Freedom) รองจากสิงคโปรD 

สวิตเซอรDแลนดD และไอรDแลนดD ปรับลดลง 1 อันดับจากปl 2564 นิวซีแลนดDจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีข้ึน    

อยู?ท่ี 5.1% หลังจากการผ?อนคลายมาตรการป�องกันโรค COVID-19 และการเป7ดพรมแดนประเทศ  

  นิวซีแลนดDพยายามขยายตลาดการค:าให:กว:างขวางข้ึน โดยจัดทำความตกลงเขตการค:าเสรี

กับคู?ค:าสำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย จีน ฮ?องกง ไทย สิงคโปรD บรูไน มาเลเซีย กลุ?มอาเซียน ทำให:นิวซีแลนดD     

เพ่ิมปริมาณการค:าและการส?งออกได:มากข้ึน ท้ังน้ี นิวซีแลนดDบรรลุความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค:าเสรี
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อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดD (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free 

Trade Area-AANZFTA) เม่ือ 27 ก.พ.2552 นิวซีแลนดDเปXนประเทศแรก ๆ ท่ีให:การสนับสนุนความตกลง

หุ:นส?วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟ7ก (Trans-Pacific Partnership-TPP) และเปXนประเทศท่ีสองท่ีให:สัตยาบันใน

ความตกลง TPP เม่ือ พ.ค.2560 อย?างไรก็ดี ภายหลังการถอนตัวของสหรัฐฯ ออกจาก TPP นิวซีแลนดDได:เข:า

ร?วมความตกลงท่ีครอบคลุมและก:าวหน:าสำหรับหุ:นส?วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟ7ก (Comprehensive 

and Progressive Trans-Pacific Partnership-CPTPP) รวมถึงนิวซีแลนดDให:สัตยาบันความตกลงหุ:นส?วนทาง

เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) เม่ือ 2 พ.ย.2564 

ควบคู?กับออสเตรเลีย มีผลบังคับใช:ต้ังแต? 1 ม.ค.2565 

 

 สกุลเงิน :  ดอลลารDนิวซีแลนดD (NZ$) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารAสหรัฐ :  1 ดอลลารDสหรัฐ : 1.73 ดอลลารDนิวซีแลนดD (พ.ย.2565) 

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 ดอลลารDนิวซีแลนดD : 21.97 บาท (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป̂ 2565) 

ผลิตภัณฑDมวลรวมในประเทศ (GDP) : 242,700 ล:านดอลลารDสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 5.1%  

รายได:ประชาชาติต?อหัวต?อปl : 45,440 ดอลลารDสหรัฐ 

ทุนสำรองระหว?างประเทศ : 16,110 ล:านดอลลารDสหรัฐ  

หน้ีต?างประเทศ : 199,100 ล:านดอลลารDสหรัฐ 

อัตราเงินเฟ�อ : 7.2% 

แรงงาน : 2.89 ล:านคน 

อัตราการว?างงาน : 3.3%   

มูลค?าการส?งออก : 72,200 ล:านดอลลารDสหรัฐ 

สินค:าส?งออกสำคัญ : ผลิตภัณฑDนม เน้ือสัตวD เคร่ืองในสัตวD ไม:และผลิตภัณฑDจากไม: ผลไม: ไวนD ธัญพืช 

มูลค?าการนำเข:า : 85,400 ล:านดอลลารDสหรัฐ 

สินค:านำเข:าสำคัญ : รถยนตD เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรกลไฟฟ�าและอุปกรณD เวชภัณฑDและอุปรณDทางการแพทยD   

คู?ค:าสำคัญ : จีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญ่ีปุcน และเกาหลีใต: 

 

การทหาร นิวซีแลนดDจัดสรรงบประมาณทางทหารจำนวน 5,190 ล:านดอลลารDนิวซีแลนดD สำหรับ

ปlงบประมาณ 2565-2566 กองทัพนิวซีแลนดD มีกำลังพลรวม 12,450 นาย แบ?งเปXนกำลังประจำการ จำนวน 

9,750 นาย ประกอบด:วย ทบ.จำนวน 4,850 นาย ทร.จำนวน 2,350 นาย ทอ.จำนวน 2,550 นาย และกำลัง

สำรอง 2,700 นาย มีกำลังป�องกันประเทศขนาดเล็ก เน่ืองจากเปXนประเทศเล็กมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตรDอยู?ห?างไกล

ในซีกโลกใต: ซ่ึงศัตรูท่ีมีขีดความสามารถทางทหารเท?าน้ันจึงจะเข:าถึงได: อย?างไรก็ตาม นิวซีแลนดDสามารถให:
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การสนับสนุนภารกิจในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ อาทิ ตะวันออกกลาง ซูดานใต: การส?ง

ทหารไปปฏิบัติการท่ัวโลก อาทิ อียิปตD อิรัก นอกจากน้ี นิวซีแลนดDยังมีความร?วมมือด:านความม่ันคงกับสหรัฐฯ 

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา มาเลเซีย และสิงคโปรD โดยดำเนินการผ?านข:อตกลง ANZUS, ARF, 

Five Eyes และ Five Power Defence Arrangements 

 

สมาชิกองคAการระหว0างประเทศ  UN, Commonwealth of Nations, OECD และ WTO 

 

วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ส?งเสริมการค:นคว:าและวิจัยทางวิทยาศาสตรD เพ่ือนำผลมาพัฒนาและ   

ปรับใช:เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตและขีดความสามารถในการแข?งขันกับต?างประเทศ 

โดยมีความร?วมมือกันระหว?างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจเอกชนในสาขาท่ีมีความก:าวหน:า อาทิ 

เทคโนโลยีด:านการเกษตร วิศวกรรมเหมืองแร? ส่ิงแวดล:อม การพัฒนาทรัพยากรให:มีความย่ังยืน  

 

การขนส0งและโทรคมนาคม   น ิวซ ีแลนดDม ีการขนส?งทางอากาศต ิดต ?อก ับนานาประเทศทั ่วโลก          

มีสนามบินพ้ืนเรียบ 39 แห?ง (มี unpaved runway 84 แห?ง) มีสายการบินแห?งชาติและนานาชาติอีกกว?า 15 สาย

เช่ือมนิวซีแลนดDกับประเทศต?าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งมีเครื่องบินภายในประเทศให:บริการกว?า 30 เมือง       

ท่ัวประเทศ ส?วนทางถนนมีเส:นทางรวมกันเกือบ 94,000 กม. เปXนถนนสภาพดี การบริการต?าง ๆ ท่ีไปสู?ชนบท

ห?างไกลใช:การขนส?งทางถนนเปXนหลัก สำหรับเส:นทางรถไฟมีความยาวรวมประมาณ 4,128 กม. เช่ือมโยง

เกือบทุกเมือง การเดินทางระหว?างเกาะเหนือกับเกาะใต:สะดวกท้ังทางรถยนตDและรถไฟ ส?วนทางทะเลใช:เปXน

เส:นทางขนส?งสินค:า มีท?าเรือขนาดใหญ?เกือบ 20 แห?ง ใช:ติดต?อกันภายในประเทศและเปXนเส:นทางขนส?ง

สินค:าออกไปต?างประเทศ บริการด:านโทรศัพทD อินเทอรDเน็ต และการโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ดำเนินการโดย 

Telecom New Zealand มีบริการโทรศัพทDเคล่ือนท่ีระบบ Digital และ Analogue สามารถติดต?อกับ

ต?างประเทศได:โดยตรง ยกเว:นบริเวณท่ีอยู?ห?างไกลมาก นอกจากน้ี มีสถานีรับส?งสัญญาณดาวเทียมและการใช: 

Microwave เช่ือมโยง ทำให:การบริการท้ังในประเทศและระหว?างประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน เครือข?าย

วิทยุและโทรทัศนDดำเนินการโดย Broadcasting Commission มีสถานีโทรทัศนDนิวซีแลนดDและ TV-3 เปXน

เครือข?ายให:บริการรายการทางโทรทัศนD 3 สถานีทั่วประเทศ สถานีวิทยุของรัฐมีกว?า 20 แห?ง สถานี

ว ิทยุเอกชนมีประมาณ 24 แห?ง รหัสโทรศัพทDระหว?างประเทศ +64 รหัสอินเทอรDเน็ต .nz เว็บไซตD            

การท?องเท่ียว http://www.newzealand.com 

 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเท่ียวบินตรงกรุงเทพฯ-นครโอ̈คแลนดD (ระยะเวลาในการบิน 11.25 ชม.) 

เวลาในนิวซีแลนดDเร็วกว?าไทย 5 ชม. คนไทยท่ีต:องการเดินทางไปนิวซีแลนดDจะต:องขอรับการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทาง 
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สถานการณAสำคัญท่ีน0าติดตาม    

 นิวซีแลนดDจะเผชิญความท:าทายมากข้ึนท?ามกลางการแข?งอิทธิพลของมหาอำนาจระหว?าง

สหรัฐฯ กับจีนในภูมิภาคแปซิฟ7กใต: ซ่ึงเปXนภูมิภาคท่ีมีภูมิรัฐศาสตรDและความสัมพันธDใกล:ชิดกับนิวซีแลนดD 

นอกจากน้ี นิวซีแลนดDอาจเผชิญความตึงเครียดในภูมิภาคมากข้ึน จากการเพ่ิมบทบาททางทหารของจีนใน    

หมู?เกาะโซโลมอน รวมถึงความสัมพันธDระหว?างออสเตรเลียกับจีน ภายหลังออสเตรเลียต้ังกลุ?ม AUKUS 

ร?วมกับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร โดยในป�จจุบันนิวซีแลนดDไม?แสดงท?าทีต?อต:านจีนท่ีชัดเจนเท?าออสเตรเลีย 

ขณะท่ีนิวซีแลนดDให:การสนับสนุนกับสหรัฐฯ ในการเร?งกระชับความร?วมมือกับประเทศหมู?เกาะแปซิฟ7กใต:   

ผ?านกรอบความร?วมมือ Partners in the Blue Pacific (PBP) ท่ี จัด ต้ังข้ึนร?วมกับออสเตรเลีย ญ่ี ปุcน      

สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ เม่ือ 24 มิ.ย.2565 

 นิวซีแลนดD ให: สัตยาบันความตกลงหุ:นส?วนทางเศรษฐกิจระดับภู มิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership - RCEP) มีผลใน 1 ม.ค.2565 ซ่ึงจะส?งผลดีต?อการเร?งการฟ©ªนตัว

ทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนดDหลังวิกฤติ COVID-19 เฉพาะอย?างย่ิงด:านการส?งออก นอกจากน้ี ในปl 2566 

นิวซีแลนดDจะเปXนประธานความตกลงท่ีครอบคลุมและก:าวหน:าสำหรับหุ:นส?วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟ7ก 

(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership - CPTPP) 

 รัฐบาลนิวซีแลนดDจะต:องเตรียมการสำหรับการลงประชามติเปล่ียนแปลงการปกครองเปXน

ระบอบสาธารณรัฐ หรือการแยกตัวออกจากเครือจักรภพ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในระยะ 3-5 ปl หลังการสวรรคตของ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห?งสหราชอาณาจักร  

  

ความสัมพันธAไทย-นิวซีแลนดA    

 สถาปนาความสัมพันธDเม่ือ 26 มี.ค.2499 และมีความสัมพันธDท่ีดีต?อกันตลอดมา มีการเยือน

ระดับสูงระหว?างกันอย?างต?อเน่ือง และต?างให:การสนับสนุนบทบาทของกันและกันในเวทีการเมืองระหว?างประเทศ 

ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในด:านความม่ันคง มีความร?วมมือกันในด:านต?อต:านการก?อการร:าย และ

อาชญากรรมข:ามชาติ ส?วนด:านเศรษฐกิจ การค:าระหว?างกันขยายตัวมากข้ึน โดยเปXนผลจากข:อตกลงการค:า

เสรีทวิภาคี (มีผลเมื่อปl 2549) เมื่อปl 2564 นิวซีแลนดDและไทยมีมูลค?าการค:าระหว?างกันอยู?ที่ 86,580 

ล:านบาท เพิ่มขึ้นจาก 60,368 ล:านบาท เมื่อปl 2563 หรือเพิ่มขึ้น 43.42% โดยไทยได:เปรียบดุลการค:า 

(สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยD) สินค:าท่ีไทยส?งออกไปนิวซีแลนดD ได:แก? รถยนตD เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองยนตDสันดาปภายในแบบลูกสูบ เหล็ก เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑDยาง เคร่ืองจักรกล อาหารทะเลกระป«อง

และแปรรูป อัญมณีและเคร่ืองประดับ ผลิตภัณฑDอลูมิเนียม ผลิตภัณฑDพลาสติก เคร่ืองสำอาง ผลิตภัณฑDข:าวสาลี 

ตู:เย็น อาหารสัตวDเล้ียง  ส?วนสินค:าท่ีไทยนำเข:าจากนิวซีแลนดD เช?น นมและผลิตภัณฑDนม ผัก ผลไม:และของ

ปรุงแต?งท่ีทำจากผัก เย่ือกระดาษ สินแร?โลหะ อาหารเล้ียงทารก ไม:ซุง ไม:แปรรูป เน้ือสัตวDสำหรับการบริโภค 

กระดาษและผลิตภัณฑDกระดาษ เปXนต:น ชาวนิวซีแลนดDเดินทางมาท?องเท่ียวไทยเม่ือปl 2564 จำนวน 1,151 คน 

ลดลง 92.66% เน่ืองจากการระบาดของโรค COVID-19  (สำนักงานสถิติแห?งชาติ) 

----------------------------------------------------- 
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นางจาซินดา เคท ลอเรลลA อารAเดิรAน  

Jacinda Kate Laurell Ardern 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนดD คนท่ี 40 

 

เกิด    26 ก.ค.2523 (อายุ 43 ปl/ปl 2566) ท่ีเมืองแฮมิลตัน ทางตอนเหนือ  

 

สถานภาพ สมรสกับนาย Clarke Gayford อาชีพพิธีกรรายการโทรทัศนD มีบุตรสาว 1 คน 

คือ Neve Te Aroha Ardern Gayford (อายุ 5 ปl/2566) 

 

การศึกษา ป ริญ ญ าตรี ด: าน  Communication Studies in Politics and Public 

Relations จากมหาวิทยาลัย Waikato นิวซีแลนดD 

 

ประวัติการทำงาน  

ปl 2544  - เร่ิมทำงานเปXนนักวิจัยท่ีสำนักงานของอดีต นรม.เฮเลน คลารDก ต?อมาย:าย

ไปทำงานในสหราชอาณาจักร โดยเปXนท่ีปรึกษาด:านนโยบายให:กับอดีต 

นรม.โทนี แบลรD ของสหราชอาณาจักร 

ปl 2551    - ได:รับเลือกเปXนประธาน International Union of Socialist Youth 

 

ประวัติทางการเมือง 

ปl 2551    - ส.ส.บัญชีรายช่ือของพรรคเลเบอรD 

มี.ค.2560   - ส.ส.เขต Mount Albert ในนครโอ̈คแลนดD และข้ึนเปXนรองหัวหน:าพรรค 

เลเบอรD (ฝcายค:าน) 
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1 ส.ค.2560 - หัวหน:าพรรคเลเบอรD หลังจากนายแอนดริว ลิตเทิล (หัวหน:าพรรคห:วง  

ปl 2552-2554) ลาออกจากตำแหน?ง  

26 ต.ค.2560   - สาบานตนรับตำแหน?ง นรม. คนท่ี 40  

  
---------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีนิวซีแลนดA 

 

นรม.  Jacinda Ardern 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแห?งชาติและข?าวกรอง 

รมว.กระทรวงการแก:ไขป�ญหาความยากจนในเด็ก  

รมว.รับผิดชอบกิจการกระทรวง   

รอง นรม.  Grant Robertson 

รมว.กระทรวงการคลัง   

รมว.กระทรวงโครงสร:างพ้ืนฐาน  

รมว.กระทรวงการกีฬาและสันทนาการ 

รมว.กระทรวงความสัมพันธDกับชนพ้ืนเมืองเมารี Kelvin Davis 

รมว.กระทรวงกิจการเด็ก 

รมว.กระทรวงกิจการราชทัณฑD  

รมว.กระทรวงการเคหะ   Megan Woods 

รมว.กระทรวงพลังงานและทรัพยากร 

รมว.กระทรวงการก?อสร:างและอาคาร 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ   Chris Hipkins 

รมว.กระทรวงตำรวจ  

รมว.กระทรวงการบริการแห?งรัฐ 

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและการจ:างงาน Carmel Sepuloni 

รมว.รับผิดชอบการชดเชยค?าเสียหายจากอุบัติเหตุ 

รมว.กระทรวงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข   Andrew Little 

รมว.รับผิดชอบ NZSIS และ GCSB  

รมว.กระทรวงการเจรจาสนธิสัญญาไวทังกิ 

อัยการสูงสุด  David Parker 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล:อม 

รมว.รับผิดชอบกิจการมหาสมุทรและประมง   

รมว.กระทรวงสรรพากร 

รมว.กระทรวงการต?างประเทศ Nanaia Mahuta  

รมว.กระทรวงรัฐบาลท:องถ่ิน 

รมว.กระทรวงการอนุรักษD Poto Williams 

รมว.กระทรวงกิจการผู:พิการ 

รมว.กระทรวงเกษตร Damien O’Connor 

รมว.กระทรวงความม่ันคงทางชีวภาพ  
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รมว.กระทรวงท่ีดิน  

รมว.กระทรวงชุมชนชนบท  

รมว.กระทรวงการค:าและการส?งออก  

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค Stuart Nash 

รมว.กระทรวงปcาไม:  

รมว.กระทรวงธุรกิจขนาดเล็ก   

รมว.กระทรวงการท?องเท่ียว  

รมว.กระทรวงกลาโหม Peeni Henare 

รมว.กระทรวงสุขภาวะครอบครัว (Whānau Ora)  

รมว.กระทรวงการแพร?ภาพโทรทัศนDและส่ือ   Willie Jackson 

รมว.กระทรวงการพัฒนาชนพ้ืนเมืองเมารี  

รมว.กระทรวงกิจการภายใน Jan Tinetti 

รมว.กระทรวงกิจการสตรี  

รมว.กระทรวงการตรวจคนเข:าเมือง Michael Wood 

รมว.กระทรวงการขนส?ง  

รมว.กระทรวงความปลอดภัยและความสัมพันธDในท่ีทำงาน  

รมว.กระทรวงยุติธรรม Kiri Allan  

รมว.กระทรวงพาณิชยDและกิจการผู:บริโภค David Clark 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่ือสาร   

รมว.กระทรวงรัฐวิสาหกิจ  

รมว.กระทรวงสถิติ  

รมว.กระทรวงการรับมือโรค COVID-19 Ayesha Verrall 

รมว.กระทรวงการวิจัย วิทยาศาสตรD และนวัตกรรม 

รมว.กระทรวงผู:สูงอายุ  

รมว.กระทรวงชุมชนและอาสาสมัคร Priyanca Radhakrishnan 

รมว.กระทรวงความหลากหลายและชนกลุ?มน:อย   

รมว.กระทรวงกิจการเยาวชน  

 

 

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

 (พ.ย.2565) 
 


