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ธงชาตินิวซีแลนด์             ตราประเทศ นิวซีแลนด์ 

 

 นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีทิวทศัน์ทางธรรมชาติสวยงาม ภเูขา ทะเลสาบและเกาะใต้เกาะเหนือ นิวซีแลนด์ดินแดนแห่ง

ทิวเมฆขาว ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ ๆ 3 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจ านวนมาก 

ตัง้อยู่เขตมหาสมทุรแปซิฟิกตอนใต้ เกาะใหญ่ที่อยู่บนสดุเรียกว่า “เกาะเหนือ” (North Island) และ เกาะใต้ (South 

Island) และเกาะปลายล่างสดุคือ เกาะสจ๊วร์ต (Stewart Island) กาะเหนือเป็นเกาะที่สภาพอากาศและอณุหภมูิที่ไม่ 

หนาวมากแต่เกาะใต้สภาพอากาศจะเย็นกว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามตามธรรมชาติอยู่

มากมาย ให้ผู้ที่รักธรรมชาติได้ มาด่ืมด ่าและสมัผสัความบริสทุธ์ิของต้นไม้และทะเลสาบสีน า้เงิน ภเูขาลกูใหญ่ ใบเฟรินสี

น า้เงิน ชาว เมารีเป็นชนพืน้เมืองกลุ่มแรกที่ได้มาตัง้รกรากบนดินแดนแห่งนี ้และให้ชื่อว่า “อาวเทอาโรว์ (Aotearoa) 

ความหมาย คือ “ดินแดนแห่งทวิเมฆขาว (Land of the Long White Cloud) พดูถึงประเทศนิวซีแลนด์ หลายคนคง

จินตนาการถึงทุ่งหญ้าและฝงูแกะ ซึ่ง จริงๆ แล้วเสน่ห์ของนิวซีแลนด์มีมากกว่าที่เราเห็นอยู่นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เงียบ

สงบ มีความปลอดภยัสงู และธรรมชาติที่ยงัคงงดงามบริสทุธ์ิ ดงันัน้ นิวซีแลนด์จึงเหมาะส าหรับนกัท่องเที่ยวที่แสวงหา

ความสขุแบบเรียบง่าย สามารถมาเที่ยวได้ทัง้แบบ ครอบครัว มาเป็นคู่รักฮนันีมนู หรือแม้กระทัง่แบกเป้ตะลยุเด่ียว ซึ่ง

นิวซีแลนด์มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่า สนใจหลายอย่าง ส าหรับคนที่ชอบความสขุแบบเงียบสงบ สามารถเที่ยวชมฟาร์มและ

ชมปลาวาฬและ ปลาโลมาในสไตล์แบบธรรมชาติ ส่วนใครที่ชอบความมนัเร้าใจ กิจกรรมผาดโผน เช่น บนัจีจ้มัป์หรือ เจ็ต

โบ้ต ส่วนใครที่อยากสมัผสัวฒันธรรมชาวพืน้เมืองของนิวซีแลนด์หรือชาวเมารีมาที่นี่คณุสามารถ สนกุ สนาน ไปกับการ

แสดงของชาวเมารีแล้วตามด้วยการกินอาหารแบบเมารีทีเ่รียกว่า ฮงังิ (hangi) ที่ใช้ความร้อนใต้ดินในการหงุอาหาร หรือ

ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเมารีเพื่อเรียนรู้วฒันธรรมและประวติัความเป็นมา อาทิ Mitai Maori Villageที่เมืองโรโทรัวในเกาะ

เหนือ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน 

 

 

 

 

 



 ประวัติศาสตร์   

   นิวซีแลนด์นัน้เดิมถกูปกครองโดยชาวเมารี แต่มีนกัล่องเรือชาว ดตัช์ ชื่อ อเบล แอนชนุ ทสัแมน ได้ล่องเรือ เลียบมาทาง

ออสเตร เลีย และได้พบเกาะนิวซีแลนด์เข้า และได้พบกับชาวเมารีที่ส่วน ใหญ่นัน้ เป็นมิตรจึงได้ตัง้ชื่อเกาะนีว้่าNieuw 

Zeeland หรือ NewZealand จากนัน้ชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ก็เป็นที่รู้จกักันในยโุรป เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับ

การ เพาะ ปลกูพืชและเลีย้ง สตัว์มาก ต่อมากัปตนัเจมส์ คกุ ได้ล่อง เรือมาบ้าง แต่โชคดีที่มี คนบน เรือสามารถพดูภาษา

ไว ทิงกิได้บ้าง จึงเจรจากับชาวเมารี ได้ และพบว่า ชาวเมารีเป็นชนเผ่าสายเลือดนบัรบ จึงได้ตกลงแลก พืชพนัธุ์กบัอาวธุ

จากทางยโุรป และต่อมาเมื่อชาวเมารีมีอาวธุมาก จึงสู้รบกันจนชนเผ่าเมารีลดลง ทางองักฤษ จึง ได้ส่งคนมาท าสญัญา ที่

มีชื่อว่า สนธิสญัญาไวทงักิ ขึน้และส่งคนมาส าเร็จราชการแทนชื่อ วิลเลียม ฮอบสนั   

 

   นิวซีแลนด์ยุคใหม่ 

ชาวยโุรปที่อพยพเข้าสู่นิวซีแลนด์ ในช่วงต้นของศตวรรษ ที่ 20ล้วนเป็นผู้คน ที่รักสงบ และด้วยสภาพธรรมชาติที่ อดุม 

สมบรูณ์ ท าให้อาชีพหลกัของคนผิวขาวที่ อพยพมา ตัง้ถ่ินฐานในนิวซีแลนด์ คือ เกษตรกรรม แม้จะมียคุต่ืน ทองเกิดขึน้ 

ในช่วงสัน้ๆ ในปีค.ศ. 1860 (พ.ศ. 2403) แต่่จ านวนทองที่มีไม่มากพอ ท าให้ผู้คน ไม่หลงใหลเข้ามานิวซีแลนด์มาก

จนเกินไป จนกระทัง่การประดิษฐ์ตู้แช่เย็น ในปีค.ศ. 1882 (พ.ศ. 2425) ท าให้ส่งเนือ้สตัว์ไปสู่ ยโุรปได้ สร้างความมัน่คง

ให้กับเกษตรกรชาวนิวซีแลนด์ในเวลาต่อ มาจนถึงทกุวนันี ้นอกจากนัน้ชีวิตใหม่ ทางซีกโลกภาคใต ้ย้งัล า้หน้าไปกว่าชีวิต

ในยโุรป เพราะในปีค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) ผู้หญิง ได้รับสิทธิ ในการออกเสียงเลือกตัง้ ซึ่งเร็วกว่าองักฤษประเทศแม่ และ

สหรัฐอเมริกาถึง 25 ปี รวมทัง้สวสัดิการ สงัคมต่างๆ ก็ได้รับการสร้างสรรค์ขึน้ อย่างพร่ังพร้อมขณะที่ชีวิตของชน ผิวขาว 

เร่ิมเข้าที่เข้าทาง ชนพืน้เมืองเมารีดัง้เดิมก็ได้รับการยอมรับนบัถือเฉก เช่นเป็นผู้คน ที่ทดัเทียมกัน ชาวเมารีได้รับสิทธิใน

การ ออกเสียงเลือกตัง้ในปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410)  

 แต่ประชากรเมารีใน ขณะนัน้ลดน้อยลงเหลือเพียง 42,000 คนเท่านัน้ จนถึงศตวรรษนีค้วาม ขดัแย้งระหว่างเมารี กับ

เมารีด้วยกันค่อยๆ จางหาย ขณะเดียวกันการ แต่งงานระหว่างคนขาว กับเมารีก็เพิ่มมากขึน้ เช่นเดียวกับประชากรเมารีที่

เพิ่มมากขึน้เป็นจ านวนกว่า 400,000 คนในปัจจบุนัทกุวนันีน้ิวซีแลนด์มีสถานะเป็นประเทศเอกราช  แต่ยงัคงอยู่ในอดีต

จกัรภพองักฤษ  องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งองักฤษ เป็นประมขุในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมี

นายกรัฐมนตรีคนปัจจบุนัคือ เฮเลน คลาร์ก (Helen Clark) และผู้ส าเร็จราชการแทนจากองักฤษ ประจ านิวซีแลนด์คน

ปัจจบุนัคือ (His Excellency the Hon. Anand Satyanand)  

 

 

 

 

 

 



 วัฒนธรรมและประชากร   

 นิวซีแลนด์มีวฒันธรรม 2 แบบ คือ วฒันธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยโุรปและอเมริกัน และวฒันธรรม ของชาวเผ่า

เมารี ซึ่งน่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาเป็นวฒันธรรมที่มีความเคร่งครัด ในเร่ืองขนบธรรมเนียม และแบบพิธีคนนิวซี แลนด์

โดยทัว่ไปเป็นคนอธัยาศยัดี มีน า้ใจเอือ้เฟือ้ และช่วยเหลือผู้ เดินทางจากต่าง ประเทศ เป็นคนที่ถือเร่ืองการรักษาเวลาการ

นดัหมายอย่าง เคร่งครัด การทิปเป็นสิ่งไม่จ าเป็น บางครัง้บริกร จะปฏิเสธเงินค่าทิป ในด้านวฒันธรรมเผ่าเมารี มีข้อที่ควร

รู้คือคนต่างชาติจะต้องไม่เข้าไปในสถานประกอบ พิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ (Marae) ของชาวเมารี โดยไม่ได้รับ

เชิญก่อนในพิธีต่าง ๆ ของเผ่าเมารี ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะ นัง่แยกต่างหากจากกันห้ามรับประทานอาหารใน Maraeชน

เผ่าเมารีมีวิธีการต้อนรับ โดยการใช้จมกูและหน้าผากจรดกัน เรียกว่า Hongi จ านวนประชากร นิวซีแลนด์มีประชากร 3.8 

ล้านคน เฉลี่ยความ หนาแน่น 14.1 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ 2 ใน 3 อาศยัอยู่ในเกาะเหนือและอยู่ 

หนาแน่นตามเมืองใหญ่ เช่น เวลลิงตนั โอคแลนด์ ไครส์เชิร์ช เนเปียร์ ดเูนดิน ฯลฯ 

 

 สภาพภูมิอากาศ  

 สภาพภมูิอากาศในนิวซีแลนด์มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภมูิภาค เกาะเหนือจะมีภมูิอากาศแบบก่ึงร้อนชืน้ เกาะใต้จะ

มีภมูิอากาศแบบไม่รุนแรงและมีอณุหภมูิปานกลาง และโดยทัว่ไปแล้วภาคตะวนัออกจะชืน้และมีฝนมากกว่าภาคตะวนัตก 

ในช่วงฤดหูนาวเทือกเขาทัง้ในเกาะเหนือและเกาะใต้จะมีหิมะปกคลมุ ซึ่งจะท าให้เหมาะกับการเล่นสกีและสวยงามมาก 

ในขณะที่ชายฝ่ังจะมีอณุหภมูิปานกลางประมาณ 10 – 16 องศา เนื่องจากนิวซีแลนด์ตัง้อยู่ในซีกโลกใต้ ฤดกูาลจะตรงกัน

ข้ามกับยโุรปและอเมริกาเหนือ เรียนภาษาองักฤษกับ Kaplan Aspect และมีความสขุกับอากาศสบายๆ ในโอ๊คแลนด์และ

ไครสต์เชิรช์ 2 เมืองที่ได้รับแสงแดดมากที่สดุในนิวซีแลนด์ฤดกูาลในนิวซีแลนด์ 

ฤดูกาลในนิวซีแลนด์  

ฤดรู้อน – ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพนัธ์  

ฤดใูบไม้ร่วง – มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม  

ฤดหูนาว – มิถนุายน, กรกฎาคม, สิงหาคม 

 ภาษา   

 ภาษาราชการ คือ ภาษาองักฤษ และภาษาเมารี โดยทัว่ไปคนกีวีติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั  

 สกุลเงิน   

 ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินนิวซีแลนด์ดอลล่าร์ (NZ$)โดย 1 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ปัจจบุนัเท่ากับประมาณ 25 บาท 

ธนบตัรที่ใช้มีมลูค่าเร่ิมต้นตัง้แต่ $5, $10, $20, $50 และ $100ส่วนเหรียญนัน้มลูค่าน้อยที่สดุที่ใช้คือ $0.05(5 

cents),$0.10, $0.20, $0.50, $1 และมลูค่าสงูสดุ $2  

 



 ศุลกากร  

 ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษา หรือท างานในนิวซีแลนด์ ต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ที่สถานเอก อคัรราชทตู

นิวซีแลนด์ประจ าประเทศไทย นิวซีแลนด์มีระเบียบศลุกากรและตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวด เนื่องจากเป็นประเทศที่เป็น

เกาะและมีเศรษฐกิจซึ่งพึง่พาผลิตผลทางเกษตรจึงจ าเป็นต้องป้องกันการติดโรคต่างๆ ส าหรับพืชผลและปศสุตัว์ สิ่งของ

และพืชผลหลายประเภทห้ามเข้านิวซีแลนด์ โดยเฉพาะผลิตผลด้านการเกษตร ผู้ เดินทางที่น าสิ่งของเหล่านีไ้ปต้องปฏิบติั 

ตามกฎระเบียบศลุกากรอย่างเคร่งครัด สิ่งที่ต้องส าแดง (Declare) ว่าจะน าเข้า มิเช่นนัน้จะถกูปรับได้แก่    อาหารทกุ

ชนิด   พืชหรือส่วนของพืช สตัว์และผลิตภณัฑ์จากสตัว์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้กับสตัว์ อปุกรณ์ เช่น ไม้กอล์ฟ รองเท้า 

กอล์ฟ รองเท้ากีฬาที่มีปุ่ ม (Spike)เคร่ืองเดินป่า และจกัรยานที่ใช้งานแล้ว  

 

 เมืองน่าเที่ยว   

 เมืองเวลลิงตัน   

   เมืองเวลลิงตนั(Wellington) 

เวลลิงตนัเป็นเมืองหลวงและพอร์ตของนิวซีแลนด์ ซึ่งตัง้อยู่ บนปลายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคเหนือ และเกาะอ่าว 

ชายฝ่ัง  เมืองอยู่บนฝ่ังทะเลของอ่าวและ ลาดชนัของภเูขา และเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมเนือ้สตัว์แนะนมเนย  

 เมืองโอกแลนด์   

   เมืองโอกแลนด์(Auckland)  

เมืองที่ใหญ่ที่สดุของเกาะเหนือ ศนูย์กลางพาณิชยกรรมและการ ค้าที่ส าคญัที่สดุของประเทศ นิวซีแลนด์ ได้รับสมญานาม

ว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบรูณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอชท์ที่

สวยงาม 

 เมืองโรโตรัว   

   เมืองโรโตรัว (Rotorua) 

จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดงัและมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน า้แร่ น า้พรุ้อน และบ่อโคลนเดือด 

ตัง้อยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City  

 เมืองไคร้สท์เชิร์ช    

   เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)  

เมืองที่ขึน้ชื่อว่าคล้ายองักฤษมากที่สดุในโลก ไคร้สท์เชิร์ชในเกาะใต้ สมัผสัความงดงามของสถาปัตยกรรมสมยัวิคตอเรีย ที่

จตัรัุสกลางเมือง ก่อนเดินทางสู่อทุยานแห่งชาติเมาท์คกุ  

 



 เมืองไคคูร่า 

   เมืองไคครู่า (Kaikoura)  

ใต้ลงมาทางตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของเมืองไคครู่า ซึ่งนกัท่องเที่ยวที่ต้องการสมัผสักับครัง้หนึ่งในชีวิต ไม่ควรพลาด กิจกรรมที่

หาไม่ได้อีกแล้วจากที่ไหน นอกจากนิวซีแลนด์ คือ 

- การทวัร์ดวูาฬ  

- การว่ายน า้กับโลมา 

 

 


