นิวซีแลนด์ – New Zealand
 ตังอยู
้ ใ่ นจุดยุทธศาสตร์ ของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ในเส้ นทาง
การขนส่งทางเรื อเชื่อมระหว่างเอเชียและอเมริ กาใต้ และเป็ นประตู
ไปสูแ่ ปซิฟิกใต้
 มีบทบาทและอิทธิพลต่อประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟิกใต้
 มุง่ ดาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ เน้ นให้ ความช่วยเหลือ
ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟิกใต้ และส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
 ส่งออกสินค้ าเกษตรเป็ นหลัก มีเทคโนโลยีทนั สมัยทางด้ าน
การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การอนุรักษ์ ป่า
และสิง่ แวดล้ อม
 ภาคบริ การที่สาคัญ ได้ แก่ การท่องเที่ยว และการศึกษา
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่
เมืองหลวง

๒๖๙,๖๕๒ ตร.กม.

ประชากร

๔.๔๗ ล้ านคน (มิ.ย. ๒๕๕๖)

ภาษาราชการ

อังกฤษ , เมารี

ศาสนา

คริ สต์ (โปรเตสแตนท์ ร้ อยละ ๓๘.๖ โรมันคาทอลิค

กรุงเวลลิงตัน

ร้ อยละ ๑๒.๖ นิกายอื่นๆ

ร้ อยละ ๒๔.๘ ) ศาสนาอื่นๆ ร้ อยละ ๕.๑ และไม่นบั ถือศาสนา ร้ อยละ ๓๒.๒
ประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ ๒

ผู้สาเร็ จราชการ

พลโทเจเรไมอาห์ มาเทพาเร (Lt.Gen.The Rt.Hon.Sir Jeremiah Mateparae)

นายกรัฐมนตรี

นายจอห์น คีย์ (The Rt.Hon. John Key)

รมว.กต

นายเมอร์ เรย์ แมคคัลลี (The Hon. Murray McCully)

วันชาติ

๖ กุมภาพันธ์ (Waitangi Day)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ กับไทย

๒๖ มีนาคม ๒๔๙๙ (ครบรอบ ๕๘ ปี ในปี ๒๕๕๗)

GDP

ข้ อมูลเศรษฐกิจ (๒๕๕๗)
๑๘๒.๕๙ พันล้ าน USD (ไทย ๓๘๕ พันล้ าน USD)

GDP per Capita

๔๑,๕๕๖ USD (ของไทย ๕,๖๔๗ USD)

GDP Growth

ร้ อยละ ๒.๕ (ของไทยร้ อยละ ๒.๙)

อัตราเงินเฟ้ อ

ร้ อยละ ๑.๐ (ของไทยร้ อยละ ๒.๒)

สกุลเงิน

ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ (๑ NZD ต่อ ๒๕ บาท ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ตลาดนาเข้ าสาคัญ

จีน ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ เยอรมนี

ทรัพยากรธรรมชาติ

ถ่านหิน เหล็ก น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ ป่ าไม้ ทอง และหินปูน

อุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหาร ไม้ สิง่ ทอ เครื่ องจักร กระดาษ ปุ๋ ย ซีเมนต์ แผ่นเหล็ก อะลูมิเนียม

สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ

น ้ามันปิ โตรเลียม เครื่ องจักร ยานพาหนะ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า สิง่ ทอ พลาสติก
อุปกรณ์การแพทย์ เหล็ก และเหล็กกล้ า

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ

ผลิตภัณฑ์เนยและนม เนื ้อสัตว์ ไม้ น ้าผึ ้ง น ้ามันดิบ เครื่ องจักร ผลไม้ ปลา
และสัตว์น ้า ไวน์

ตลาดส่ งออกสาคัญ

ออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร
สถิติท่ สี าคัญระหว่ างไทย-ออสเตรเลีย (ปี ๒๕๕๗)

มูลค่ าการค้ า

 นิวซีแลนด์เป็ นคูค่ ้ าอันดับ ๓๖ ของไทย มูลค่าการค้ ารวม ๑,๗๘๐ ล้ าน
USD โดยตังแต่
้ ปี ๒๕๔๘ ที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ ชิด
ยิ่งขึ ้น (TNZCEP) มีผลบังคับใช้ ปริ มาณการค้ าระหว่างกันเพิ่มขึ ้นเป็ น ๒.๕
เท่าตัว
 ในปี ๒๕๕๖ ไทยได้ ดลุ การค้ า ๕๔๓ ล้ าน USD โดยมีมลู ค่าการส่งออก
ประมาณ ๑,๑๖๑ ล้ าน USD (สินค้ าส่งออกที่สาคัญ ได้ แก่ รถยนต์ เม็ด
พลาสติก เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋ อง
แปรรูป เครื่ องสาอางค์ และข้ าว) และนาเข้ าประมาณ ๖๑๙ ล้ าน USD
(สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นม เนื ้อสัตว์ ไม้ ผักและผลไม้
ปลาและสัตว์น ้า และอาหารปรุงแต่งสาหรับทารก และเยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ)

การท่ องเที่ยว

ชาวนิวซีแลนด์มาไทย ๑๑๘,๓๙๕ คน ชาวไทยไปนิวซีแลนด์ ๑๗,๑๒๐ คน
(ปี ๒๕๕๖)

คนไทยในนิวซีแลนด์

ประมาณ ๘,๕๓๐ คน (ปี ๒๕๕๖) แบ่งเป็ นผู้มถี ิ่นพานักในนิวซีแลนด์
๒,๕๓๐ คน นักเรี ยน/นักศึกษา ๓,๑๐๐ คน แรงงาน ๑,๕๐๐ คน และอื่น ๆ
๑,๔๐๐ คน)

สานักงานไทยในนิวซีแลนด์

กรุงเวลลิงตัน (สอท.) นครโอ๊ คแลนด์ (สกม.)

สานักงานนิวซีแลนด์ ในไทย

กรุงเทพฯ (สอท.)

