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เมืองหลวง เวลลิงตัน 

 

ท่ีตั้ง ภาคพ้ืนแปซิฟกตอนใต ก่ึงกลางระหวางเสนศูนยสูตรกับข้ัวโลกใต หางจากออสเตรเลียไปทาง

ตะวันออกเฉียงใตประมาณ 2,000 กม. และอยูหางจากประเทศไทยประมาณ 9,857 กม. 

 

ภูมิประเทศ นิวซีแลนดเปนประเทศที่เปนเกาะ อยูทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกประกอบดวย  

2 เกาะใหญ คือ เกาะเหนือและเกาะใต (คั่นกลางดวยชองแคบคุก) และเกาะเล็กอื่น ๆ อีกจำนวนมาก สวนใหญ 

อยูในแนวเขตภูเขาไฟ ทำใหเกิดแผนดินไหวอยูเสมอ นิวซีแลนดมีพื้นที่รวม 268,021 ตร.กม. (ขนาดใกลเคียง

กับอิตาลี ญี่ปุน และสหราชอาณาจักร) 
 



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

2 

ภูมิอากาศ  กึ่งเขตรอนในตอนเหนือและอบอุนทางตอนใต สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมหนาวจัด

และไมรอนจัด แตมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยบนเกาะเหนือประมาณ 9-19 องศาเซลเซียส และเกาะใตประมาณ 

6-17 องศาเซลเซียส นิวซีแลนด มี 4 ฤดู ไดแก ฤดูรอน (ธ.ค.-ก.พ.) ฤดูใบไมรวง (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) 

และฤดูใบไมผลิ (ก.ย.-พ.ย.) 

 

ประชากร  ประมาณ 5,122,600 คน (30 มิ.ย.2564) เชื ้อชาติยุโรป 70.2% ชนพื้นเมืองเมารี 16.5% 

ชาวเอเชีย 15.1% ชาวเกาะในแปซิฟก 8.1% อื่น ๆ 1.5% อายุขัยเฉลี่ย 82.8 ป (ชาย 80.3 ป หญิง 83.9 ป) 

ประชากรสวนใหญอาศัยอยูบนเกาะเหนือ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ และเปนเขตอุตสาหกรรม ความหนาแนน

ของประชากร 18 คนตอพ้ืนท่ี 1 ตร.กม.  

 

ศาสนา  คร ิ สต   37.3% (น ิ กาย โ รม ันคาทอล ิก  10.1% Anglican 6.8% Presbyterian และ 

Congregational 5.2% อ่ืน ๆ 10.7%) ฮินดู 2.7% พุทธ 1.1% เมารี-คริสต 1.3% อิสลาม 1.3% ไมมีศาสนา 

48.6% อ่ืน ๆ 1.6% ไมระบุ 6.7% 

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษ และภาษาเมารี เปนภาษาราชการ 

 

การศึกษา  ภาคบังคับสำหรับเด็กอายุระหวาง 6-16 ป 80% ของผูจบการศึกษาภาคบังคับจะเรียนตอ

ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีประมาณ 10 แหง ตั้งกระจายอยูในเมืองใหญตาง ๆ นิวซีแลนดมีชื่อเสียง

ดานคุณภาพการศึกษา จึงเปนแหลงใหบริการทางการศึกษาท่ีสำคัญอีกแหงหนึ่งของโลก 

 

การกอตั้งประเทศ ชาวพ้ืนเมืองเมารีเปนผูอยูอาศัยดั้งเดิม นักเดินเรือชาวดัตชชื่อ Abel Tasman ลองเรือ

เลียบมาทางออสเตรเลียและพบเกาะนิวซีแลนดเมื ่อป 2185 และตั้งชื ่อวา Nieuw Zeeland หรือ New 

Zealand ตอมา กัปตันเจมส คุก นักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางมาถึงเมื่อป 2312 และสำรวจชายฝงเกือบ

ท้ังหมด เม่ือป 2383 หัวหนาเผาตาง ๆ ของชาวเมารีลงนามสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) ยอมรับ

การปกครองของสหราชอาณาจักร แลกกับการมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ปาไม และทรัพยากรของชาวเมารี หลังจาก

นั้นชาวยุโรปหลั่งไหลไปตั้งรกรากในนิวซีแลนดมากขึ้น และเปนเอกราชจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 26 

ก.ย.2450 

 

วันชาต ิ 6 ก.พ. (วันลงนามสนธิสัญญาไวทังกิ) 

 

การเมือง ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อยู ในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร  

มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี 2 เปนประมุข และมีผูสำเร็จราชการแทนพระองคฯ ที่ทรงแตงตั้งตาม

คำแนะนำของรัฐบาลนิวซีแลนด (คนปจจุบันคือ Dame Cindy Kiro ตั้งแต 21 ต.ค.2564) อยูในตำแหนงวาระ 5 ป 
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มีรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร คือ ไมมีกฎหมายฉบับใดท่ีบัญญัติถึงระบบการเมืองการปกครอง แตจะมี

กฎหมายอื่น ๆ หลายฉบับมาประกอบกัน เชน Constitution ACT 1986 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติท่ีรวบรวมหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีกระจัดกระจายมาบัญญัติไวดวยกัน 

 ฝายบริหาร : ผูสำเร็จราชการแทนพระองคฯ แตงตั้ง นรม. ซึ่งสวนใหญเปนผูนำพรรคเสียง

ขางมาก และแตงตั้ง ครม.โดยคำแนะนำของ นรม. มีจำนวนไมเกิน 24 คน ทำหนาท่ีรายงานและใหคำปรึกษา

แกผูสำเร็จราชการแทนพระองคฯ ดานนโยบายสำคัญ บุคคลใน ครม.จะตองมาจาก ส.ส. การบริหารงานของ ครม. 

กระทำผานคณะกรรมการ สวนกระบวนการกำหนดนโยบายสำคัญภายในนั้น ครม.กระทำโดยการหารืออยาง

ไมเปนทางการและมีชั้นความลับ เพื่อใหการตัดสินใจเปนไปอยางมีฉันทามติเนื่องจาก ครม.ตองรับผิดชอบ

รวมกันและตองมีทาทีอันเปนเอกภาพ 

 นรม.คนปจจุบันของนิวซีแลนด คือ นางจาซินดา อารเดิรน หัวหนาพรรคเลเบอร ดำรง

ตำแหนง นรม.นิวซีแลนดสมัยที่ 2 วาระ 3 ป (ป 2563-2565) หลังจากพรรคเลเบอรชนะการเลือกตั้งทั่วไป   

เมื ่อ 17 ต.ค.2563 โดยพรรคเลเบอรครองเสียงขางมากในสภาผู แทนราษฎรเปนครั ้งแรกในรอบ 24 ป          

ในจำนวน ส.ส.ทั้งหมด 120 ที่นั่ง พรรคเลเบอรได 64 ที่นั่ง พรรคเนชั่นแนล 35 ที่นั่ง พรรค ACT New Zealand 

10 ท่ีนั่ง พรรคกรีน 10 ท่ีนั่ง และพรรคเมารี 1 ท่ีนั่ง 

   ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภาเปนระบบสภาเดี่ยวมี ส.ส.จำนวน 120 คน จัดการเลือกตั้งทุก 3 ป 

(เลือกตั้งท่ัวไปครั้งลาสุดเม่ือ 17 ต.ค.2563) ประชาชนท่ีมีอายุครบ 18 ป มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง   

 ฝายตุลาการ : ศาลท่ีสำคัญ 3 ศาล คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา นอกจากนั้น 

มีศาลอ่ืน ๆ อีกเชน ศาลคดีเด็กและเยาวชน (พิจารณาคดีเก่ียวกับเด็กอายุต่ำกวา 17 ป) ศาลท่ีดินของชาวเมารี 

ทุกศาลมีอำนาจตัดสินคดีท้ังคดีแพง และคดีอาญา รวมถึงมีคณะอนุญาโตตุลาการดวย  

 

เศรษฐกิจ   มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด มีขนาดเศรษฐกิจเล็ก พึ่งพาการผลิตในภาคการเกษตร และ 

ปาไมเปนหลัก ผลผลิตดังกลาวมักประสบปญหาราคาตกต่ำในตลาดโลก ทำใหนิวซีแลนดตองปฏิรูปผลผลิตให

มีคุณภาพสูงเพื่อใหแขงขันได มีการสงเสริมการลงทุนและภาคบริการใหทันสมัย ปรับนโยบายการเงินและ 

การคลัง เพ่ือตอบรับกระแสเศรษฐกิจโลกท่ีมีการแขงขันสูงและตองเผชิญวิกฤติการเงินโลก นิวซีแลนดเสรีภาพ

ทางเศรษฐกิจติดอันดับ 2 ของโลก เมื่อป 2564 (Index of Economic Freedom) รองจากสิงคโปร เศรษฐกิจ

นิวซีแลนดมีแนวโนมดีข้ึนในป 2564 หลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อป 2563 อันเปนผลกระทบจากโรค 

COVID-19 ทำให GDP ลดลงเหลือ -2.1% 

  นิวซีแลนดพยายามขยายตลาดการคาใหกวางขวางขึ้น โดยจัดทำความตกลงเขตการคาเสรี

กับคูคาสำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย จีน ฮองกง ไทย สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย กลุมอาเซียน ทำใหนิวซีแลนด     

เพิ่มปริมาณการคาและการสงออกไดมากขึ้น ทั้งนี้ นิวซีแลนดบรรลุความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรี

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free 

Trade Area-AANZFTA) เมื่อ 27 ก.พ.2552 นิวซีแลนดเปนประเทศแรก ๆ ที่ใหการสนับสนุนความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership-TPP) และเปนประเทศที่สองที่ใหสัตยาบันใน



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

4 

ความตกลง TPP เมื่อ พ.ค.2560 รวมถึงนิวซีแลนดใหสัตยาบันความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) เมื่อ 2 พ.ย.2564 ควบคูกับออสเตรเลีย มีผล

บังคับใชใน 1 ม.ค.2565 

 

 สกุลเงิน :  ดอลลารนิวซีแลนด (NZ$) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 1.42 ดอลลารนิวซีแลนด  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 ดอลลารนิวซีแลนด : 23.10 บาท  (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 247,640 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 5.1%  

รายไดประชาชาติตอหัวตอป : 41,330 ดอลลารสหรัฐ 

ทุนสำรองระหวางประเทศ : 16,458 ลานดอลลารสหรัฐ  

หนี้ตางประเทศ : 205,268 ลานดอลลารสหรัฐ 

อัตราเงินเฟอ : 3% 

แรงงาน : 2.83 ลานคน 

อัตราการวางงาน : 4.3%   

มูลคาการสงออก : 39,541 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาสงออกสำคัญ : ผลิตภัณฑนม เนื้อสัตว เครื่องในสัตว ไมและผลิตภัณฑจากไม ผลไม น้ำมันดิบ ไวน 

มูลคาการนำเขา : 42,271 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขาสำคัญ : ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ เครื่องจักรกล รถยนตและชิ้นสวน เครื่องจักรกลไฟฟา สิ่งทอ   

คูคาสำคัญ : จีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุน และเกาหลีใต 

 

การทหาร นิวซีแลนดจัดสรรงบประมาณทางทหารจำนวน 4,600 ลานดอลลารนิวซีแลนด สำหรับ

ปงบประมาณ 2563-2564 กองทัพนิวซีแลนดประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. มีกำลังพลประจำการ 9,400 นาย 

กำลังสำรอง 2,650 นาย มีกำลังปองกันประเทศขนาดเล็ก เนื่องจากเปนประเทศเล็กมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยู

หางไกลในซีกโลกใต ซึ่งศัตรูที่มีขีดความสามารถทางทหารเทานั้นจึงจะเขาถึงได อยางไรก็ตาม นิวซีแลนด

สามารถใหการสนับสนุนภารกิจในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ อาทิ การสงทหารไปปฏิบัติการ

ทั่วโลก อาทิ อียิปต ตะวันออกกลาง ซูดานใต นอกจากนี้ นิวซีแลนดยังมีความรวมมือดานความมั่นคงกับ

สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และสิงคโปร โดยดำเนินการผานขอตกลง ANZUS, ARF และ 

Five Power Defence Arrangements 
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ  UN,  Commonwealth of Nations,  ANZUS,  OECD,  FPDA,  APEC,  ARF, 

EAS, Pacific Islands Forum 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมการคนควาและวิจัยทางวิทยาศาสตร เพื ่อนำผลมาพัฒนาและ   

ปรับใชเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 

โดยมีความรวมมือกันระหวางภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจเอกชนในสาขาที่มีความกาวหนา อาทิ 

เทคโนโลยีดานการเกษตร วิศวกรรมเหมืองแร สิ่งแวดลอม การพัฒนาทรัพยากรใหมีความยั่งยืน  

 

การขนสงและโทรคมนาคม   นิวซีแลนดมีการขนสงทางอากาศติดตอกับนานาประเทศทั่วโลก มีสนามบิน

พื้นเรียบ 39 แหง (มี unpaved runway 84 แหง) มีสายการบินแหงชาติและนานาชาติอีกกวา 15 สายเชื ่อม

นิวซีแลนดกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งมีเครื่องบินภายในประเทศใหบริการกวา 30 เมืองทั่วประเทศ 

สวนทางถนนมีเสนทางรวมกันเกือบ 94,000 กม. เปนถนนสภาพดี การบริการตาง ๆ ที่ไปสูชนบทหางไกลใช

การขนสงทางถนนเปนหลัก สำหรับเสนทางรถไฟมีความยาวรวมประมาณ 4,128 กม. เชื่อมโยงเกือบทุกเมอืง 

การเดินทางระหวางเกาะเหนือกับเกาะใตสะดวกท้ังทางรถยนตและรถไฟ สวนทางทะเลใชเปนเสนทางขนสงสินคา 

มีทาเรือขนาดใหญเกือบ 20 แหงใชติดตอกันภายในประเทศ และเปนเสนทางขนสงสินคาออกไปตางประเทศ 

บริการดานโทรศัพท อินเทอรเน็ต และการโทรคมนาคมอื่น ๆ ดำเนินการโดย Telecom New Zealand 

มีบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ Digital และ Analogue สามารถติดตอกับตางประเทศไดโดยตรง ยกเวน

บริเวณที่อยูหางไกลมาก นอกจากนี้ มีสถานีรับสงสัญญาณดาวเทียมและการใช Microwave เชื่อมโยง ทำให

การบริการท้ังในประเทศและระหวางประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน เครือขายวิทยุและโทรทัศนดำเนินการโดย 

Broadcasting Commission มีสถานีโทรทัศนนิวซีแลนดและ TV-3 เปนเครือขายใหบริการรายการทางโทรทัศน 

3 สถานีท่ัวประเทศ สถานีวิทยุของรัฐมีกวา 20 แหง สถานีวิทยุเอกชนมีประมาณ 24 แหง รหัสโทรศัพท

ระหวางประเทศ +64 รหัสอินเทอรเน็ต .nz เว็บไซตการทองเท่ียว http://www.newzealand.com 

 

การเดินทาง สายการบินไทยมีเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-นครโอคแลนด (ระยะเวลาในการบิน 11.25 ชม.) 

เวลาในนิวซีแลนดเร็วกวาไทย 5 ชม. คนไทยที่ตองการเดินทางไปนิวซีแลนดจะตองขอรับการตรวจลงตรา

หนังสือเดินทาง 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม    

 นิวซีแลนดยังคงเผชิญเหตุผู กอการรายที่ไดรับแรงบันดาลใจจากกลุมรัฐอิสลาม (Islamic 

State-IS) สงผลใหร ัฐบาลนิวซีแลนดเรงแกไข พ.ร.บ.ปราบปรามการกอการราย ป 2545 (Terrorism 

Suppression Act 2002) และกฎหมายที่เกี่ยวของโดยไมขัดตอพันธกรณีระหวางประเทศ เพื่อใหครอบคลุม

พฤติการณที่เขาขายการกอการรายมากขึ้น ทำใหดำเนินการกับผูตองสงสัยและลดความเสี่ยงของการกอการ

ราย นิวซีแลนดอาจเผชิญความตึงเครียดในภูมิภาคระหวางออสเตรเลียกับจีนมากขึ้น ภายหลังออสเตรเลียตั้ง
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กลุม AUKUS รวมกับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร โดยในปจจุบันนิวซีแลนดไมแสดงทาทีตอตานจีนท่ีชัดเจน

เทาออสเตรเลีย อีกทั้งนิวซีแลนดใหสัตยาบันความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership- RCEP) มีผลใน 1 ม.ค.2565 ซึ่งจะสงผลดีตอการเรงการฟนตัว

ทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนดหลังวิกฤติ COVID-19 เฉพาะอยางยิ่งดานการสงออก 

 

ความสัมพันธไทย-นิวซีแลนด    

 สถาปนาความสัมพันธเมื่อ 26 มี.ค.2499 และมีความสัมพันธที่ดีตอกันตลอดมา มีการเยือน

ระดับสูงระหวางกันอยางตอเนื่อง และตางใหการสนับสนุนบทบาทของกันและกันในเวทีการเมืองระหวางประเทศ 

ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี ในดานความมั่นคง มีความรวมมือกันในดานตอตานการกอการราย และ

อาชญากรรมขามชาติ สวนดานเศรษฐกิจ การคาระหวางกันขยายตัวมากขึ้น โดยเปนผลจากขอตกลงการคา

เสรีทวิภาคี (มีผลเมื่อป 2549) ชาวนิวซีแลนดเดินทางมาทองเที่ยวไทยเมื่อป 2563 จำนวน 15,690 คน 

(สำนักงานสถิติแหงชาติ) 

 ขอตกลงสำคัญระหวางไทยกับนิวซีแลนด ไดแก ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทาง

เศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้น (19 เม.ย.2548) ขอตกลงโครงการตรวจลงตราทองเที่ยวและทำงาน (19 เม.ย.2548) 

ขอตกลงดานแรงงาน (19 เม.ย.2548) ขอตกลงดานสิ่งแวดลอม (19 เม.ย.2548) ขอตกลงวาดวยการจัดตั้ง

คณะกรรมการรวมไทย-นิวซีแลนด (14 พ.ย.2548) ขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการศึกษา (1 มิ.ย.2550) 

 

----------------------------------------------------- 
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นางจาซินดา เคท ลอเรลล อารเดิรน  

                                          Jacinda Kate Laurell Ardern            

 

ตำแหนง นรม.นิวซีแลนด คนท่ี 40 (ตั้งแต 26 ต.ค.2560) 

 

เกิด  26 ก.ค.2523 (อาย ุ42 ป/ป 2565) ท่ีเมืองแฮมิลตัน ทางตอนเหนือของนิวซีแลนด  

 

การศึกษา ปริญญาตรีดาน Communication Studies in Politics and Public Relations  

 จากมหาวิทยาลัย Waikato นิวซีแลนด 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาย Clarke Gayford อาชีพพิธีกรรายการโทรทัศน มีบุตรสาว 1 คน คือ    

Neve Te Aroha Ardern Gayford (อายุ 4 ป/2565) 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2544  เริ่มทำงานเปนนักวิจัยที่สำนักงานของอดีต นรม.เฮเลน คลารก ตอมายายไปทำงาน

ในสหราชอาณาจักร โดยเปนที่ปรึกษาดานนโยบายใหแกอดีต นรม.โทนี่ แบลร 

ของสหราชอาณาจักร 

ป 2551   ไดรับเลือกเปนประธาน International Union of Socialist Youth 

 

ประวัติทางการเมือง 

ป 2551   ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเลเบอร 

มี.ค.2560  ไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.เขต Mount Albert ในนครโอคแลนด และข้ึนเปนรองหัวหนา    

    พรรคเลเบอร (ฝายคาน) 

1 ส.ค.2560 ไดรับเลือกเปนหัวหนาพรรคเลเบอร หลังจากนายแอนดริว ลิตเทิล  

 (หัวหนาพรรคหวงป 2552-2554) ลาออกจากตำแหนง  
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23 ก.ย.2560  นำพรรคเลเบอรเขาสูการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ก.ย.2560 โดยแมวาจะไมชนะ

   การเลือกตั้งแตพรรคเลเบอรไดท่ีนั่งในสภาผูแทนราษฎรรวม 46 ท่ีนั่ง เพ่ิมข้ึนถึง 13 ท่ีนั่ง  

จากการเลือกตั้งเม่ือป 2557 ซ่ึงไดเพียง 32 ท่ีนั่ง สะทอนวาพรรคเลเบอรไดรับความนิยม

เพ่ิมข้ึนอยางมากหลังจากนางอารเดิรนเปนผูนำพรรคคนใหม 

 

 ----------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีนิวซีแลนด 

 

นรม.  Jacinda Ardern 

รมว.กระทรวงความมั่นคงแหงชาติและขาวกรอง Jacinda Ardern 

รมว.กระทรวงการแกไขปญหาความยากจนในเด็ก Jacinda Ardern 

รมว.รับผิดชอบกิจการกระทรวง Jacinda Ardern 

รอง นรม.  Grant Robertson 

รมว.กระทรวงการคลัง Grant Robertson 

รมว.กระทรวงโครงสรางพืน้ฐาน Grant Robertson 

รมว.กระทรวงการแขงมา Grant Robertson  

รมว.กระทรวงการกีฬาและสนัทนาการ Grant Robertson 

รมว.กระทรวงความสัมพันธกับชนพืน้เมืองเมารี Kelvin Davis 

รมว.กระทรวงกิจการเด็ก Kelvin Davis 

รมว.กระทรวงกิจการราชทัณฑ Kelvin Davis  

รมว.กระทรวงการเคหะ Megan Woods 

รมว.กระทรวงพลังงานและทรัพยากร Megan Woods 

รมว.กระทรวงการวิจัย วิทยาศาสตร และนวตักรรม Megan Woods 

รมว.กระทรวงการรับมือโรค COVID-19 Chris Hipkins 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ   Chris Hipkins 

รมว.กระทรวงการบริการแหงรัฐ Chris Hipkins 

รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและการจางงาน Carmel Sepuloni 

รมว.รับผิดชอบการชดเชยคาเสยีหายจากอุบัติเหตุ Carmel Sepuloni 

รมว.กระทรวงศิลปะ วฒันธรรม และมรดก  Carmel Sepuloni 

รมว.กระทรวงกิจการผูพิการ Carmel Sepuloni 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข Andrew Little 

รมว.รับผิดชอบ NZSIS และ GCSB Andrew Little 

รมว.รับผิดชอบการเจรจาสนธิสญัญาไวทังกิ Andrew Little 

รมว.รับผิดชอบการจัดการแมนำ้ Pike Andrew Little 

อัยการสูงสุด  David Parker 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม David Parker 

รมว.รับผิดชอบกิจการมหาสมทุรและประมง  David Parker 

รมว.กระทรวงรายได  David Parker 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Nanaia Mahuta 

รมว.กระทรวงรัฐบาลทองถ่ิน  Nanaia Mahuta 

รมว.กระทรวงการกอสรางและอาคาร Poto Williams 
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รมว.กระทรวงตำรวจ Poto Williams 

รมว.กระทรวงเกษตร Damien O’Connor 

รมว.กระทรวงความมั่นคงทางชวีภาพ Damien O’Connor 

รมว.กระทรวงที่ดิน Damien O’Connor 

รมว.กระทรวงชุมชนชนบท Damien O’Connor 

รมว.กระทรวงการคาและการสงออก Damien O’Connor 

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค Stuart Nash 

รมว.กระทรวงปาไม Stuart Nash  

รมว.กระทรวงธุรกิจขนาดเล็ก  Stuart Nash 

รมว.กระทรวงการทองเที่ยว Stuart Nash 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Kris Faafoi  

รมว.กระทรวงการแพรภาพโทรทัศน และสื่อ   Kris Faafoi 

รมว.กระทรวงการตรวจคนเขาเมือง Kris Faafoi 

รมว.กระทรวงกลาโหม Peeni Henare 

รมว.กระทรวงสุขภาพครอบครัว  Peeni Henare 

รมว.กระทรวงการพัฒนาชนพื้นเมืองเมารี Willie Jackson  

รมว.กระทรวงกิจการภายใน Jan Tinetti 

รมว.กระทรวงกิจการสตรี Jan Tinetti 

รมว.กระทรวงการขนสง Michael Wood 

รมว.กระทรวงความปลอดภัยและความสัมพันธในที่ทำงาน Michael Wood 

รมว.กระทรวงการอนุรักษ Kiri Allan 

รมว.กระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉิน Kiri Allan 

รมว.กระทรวงพาณิชย David Clark 

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและการสื่อสาร David Clark 

รมว.กระทรวงรัฐวิสาหกิจ David Clark 

รมว.กระทรวงสถิต ิ David Clark 

รมว.รับผิดชอบคณะกรรมการเก่ียวกับเหตุแผนดินไหว  David Clark 

รมว.กระทรวงความปลอดภัยดานอาหาร Ayesha Verrall 

รมว.กระทรวงผูสูงอาย ุ Ayesha Verrall 

รมว.กระทรวงกิจการศาล Aupito William Sio 

รมว.กระทรวงประชาชนในแปซฟิก Aupito William Sio 

รมว.กระทรวงกิจการศุลกากร Meka Whaitiri 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผานศึก Meka Whaitiri 

รมว.กระทรวงการปลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ Phil Twyford 

รมว.รับผิดชอบการคาและการสงออก Phil Twyford  
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รมว.กระทรวงชุมชนและอาสาสมัคร Priyanca Radhakrishnan 

รมว.กระทรวงความหลากหลายและชนกลุมนอย  Priyanca Radhakrishnan 

รมว.กระทรวงกิจการเยาวชน Priyanca Radhakrishnan 

รมว.กระทรวงการปองกันความรุนแรงในครอบครัวและทางเพศ Marama Davidson 

รมว.กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ James Shaw 

 

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

 ( พ.ย.2564) 


