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สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 

(Federal Republic of Nigeria) 

 
 

เมืองหลวง อาบูจา  

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูในแอฟริกาตะวันตก ละติจูดที่ 10 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 8 องศาตะวันออก 

มีพ้ืนท่ีรวม 923,768 ตร.กม. เสนเขตแดนทางบกยาว 4,477 กม. เสนแนวชายฝงทะเลยาว 853 กม. แบงออกเปน 

36 รัฐ และ 1 ดินแดน 

 

อาณาเขต       

 ทิศเหนือ ติดกับไนเจอร (1,608 กม.) และชาด (85 กม.) 

 ทิศใต ติดกับอาวกินี (853 กม.)  

 ทิศตะวันออก ติดกับแคเมอรูน (1,975 กม.)  

 ทิศตะวันตก ติดกับเบนิน (809 กม.)  



                                                      ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

2 

ภูมิประเทศ เปนเขตท่ีราบต่ำในภาคใต และยกตัวข้ึนเปนท่ีราบสูงและเนินในภาคกลาง ทางตะวันออก

เฉียงใตเปนเขตภูเขา และเปนที่ราบในภาคเหนือ จุดสูงสุดของประเทศอยูที่เทือกเขา Chappal Waddi 

ท่ีระดับความสูง 2,419 ม. มีอาณาเขตทางบก 910,768 ตร.กม. และอาณาเขตทางทะเล 13,000 ตร.กม. 

 

ภูมิอากาศ  มีภูมิอากาศท่ีหลากหลาย โดยอากาศรอนในภาคใตและภาคกลาง และแหงแลงในภาคเหนือ 

มี 2 ฤด ูคือ ฤดูรอน (ธ.ค.-เม.ย.) และฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.) 

 

ประชากร 219,463,862 (ก.ค.2564)  

 

รายละเอียดประชากร เปนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในทวีปแอฟริกา ประกอบดวย ชนเผามากกวา 250 เผา 

แตชนเผาท่ีมีจำนวนมากและมีอิทธิพลทางการเมือง ไดแก ชนเผา Hausa และ Fulani 29% Yoruba 21% 

Igbo (Ibo) 18% Ijaw 10% Kanuri 4% Ibibio 3.5% และ Tiv 2.5% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก 

(0-14 ป) 41.7% วัยรุนถึงวัยกลางคน (15-64 ป) 55% วัยชรา (65 ปข้ึนไป) 3.3% อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 

60.87 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 59.07 ป อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิง 62.78 ป อัตราการเกิด 34.38 คนตอประชากร 

1,000 คน อัตราการตาย 8.89 คนตอประชากร 1,000 คน และอัตราการเพ่ิมของประชากร 2.53% 

 

ศาสนา  อิสลาม 50% (สวนใหญเปนซุนนี) คริสต 40% และความเชื่อทองถ่ิน 10%  

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษ (เปนภาษาราชการ) และใชภาษา Hausa Yoruba Igbo (Ibo) Fulani และมี

ภาษาทองถ่ินอีกมากกวา 500 ภาษา  

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือ 59.6%  

 

การกอตั้งประเทศ   ดินแดนท่ีเปนไนจีเรียในปจจุบันเคยเปนศูนยกลางของการคาทาสเม่ือศตวรรษท่ี 18 

และสหราชอาณาจักร ซ่ึงยึดเมืองทาลากอสเม่ือป 2394 ไดขยายอิทธิพลไปยังดินแดนโดยรอบเมืองทาลากอส

และลุมแมน้ำไนเจอร จนนำไปสูการจัดตั้งบริษัท Royal Niger Company ซ่ึงมีการบริหารทางการเมืองของ

ตนเอง จนถึง 1 ม.ค.2443 บริษัทฯ ไดโอนดินแดนใหอยูในการปกครองของสหราชอาณาจักร และไดจัดตั้ง 

“อาณานิคมและรัฐในอารักขาแหงไนจีเรีย” เม่ือป 2457  

 ไนจีเรียไดรับเอกราชอยางสมบูรณเม่ือ 1 ต.ค.2503 และเปนสาธารณรัฐเม่ือ 1 ต.ค.2506 

หลังจากนั้น เกิดรัฐประหารเม่ือ 15 ม.ค.2509 และเกิดความขัดแยงระหวางเชื้อชาติกับภูมิภาคนิยม เนื่องจาก

ชนเผา Hausa ทางเหนือของประเทศ เกรงวาจะถูกครอบงำโดยชนเผา Igbo ทางตะวันออกของประเทศ 

จึงตัดสินใจถอนตัว และจัดตั้งเปนสาธารณรัฐแหงไบอาฟรา (Republic of Biafra) เม่ือ พ.ค.2510 ซ่ึงเปนจุดเริ่ม

ของสงครามกลางเมืองท่ียืดเยื้อ 
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 ชาวไนจีเรียเรียกรองใหปกครองโดยพลเรือน แตฝายทหารขัดขวาง พล.อ.Sani Abacha 

ซ่ึงเปนผูนำของไนจีเรียตั้งแต พ.ย.2536 ใหคำม่ันวาจะจัดการถายโอนอำนาจการปกครองใหรัฐบาลพลเรือน 

ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเม่ือ ต.ค.2541 แตตอมา พล.อ.Sani Abacha เสียชีวิตเม่ือ  

8 มิ.ย.2541 คณะมนตรีปกครองชั่วคราว (Provisional Ruling Council) จึงไดเลือก พล.อ.Abdulsalam Abubakar 

เสนาธิการทหาร เขารับตำแหนงประธานาธิบดี ซ่ึงใชนโยบายผอนปรนและประนีประนอม มีการปลอยนักโทษ

การเมือง หนึ่งในบรรดานักโทษการเมืองท่ีสำคัญท่ีไดรับการปลดปลอย คือ พล.อ.Olusegun Obasanjo 

หัวหนาพรรค People’s Democratic Party (PDP) ซ่ึงตอมาชนะเลือกตั้งดวยคะแนนทวมทน นอกจากนี้ 

พรรค PDP ไดรับเสียงขางมากในวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรดวย พล.อ.Olusegun Obasanjo สาบานตน

เขารับตำแหนงประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อ 29 พ.ค.2542 นับเปนประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง

ในรอบ 15 ป  

  

วันชาต ิ 1 ต.ค.2503 ซ่ึงเปนวันประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร 

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธสาธารณรัฐ (Federal Republic) ประธานาธิบดีเปนท้ัง

ประมุขของรัฐ หัวหนารัฐบาล และ ผบ.ทหารสูงสุด  

 ไนจีเรียจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก 4 ป โดยผู สมัครจากพรรค PDP ไดรับชัยชนะ

จนถึงป 2554 แมวาการเลือกตั้งเม่ือป 2546 และ 2550 มีรายงานการใชความรุนแรงบาง แตถือวาเปนชวงท่ี

การปกครองดวยรัฐบาลพลเรือนยาวนานท่ีสุดของไนจีเรียนับตั้งแตไดรับเอกราชจากสหราชอาณาจักร พรรค 

PDP เปลี่ยนสถานะเปนฝายคานเปนครั้งแรกในการเลือกตั้งประธานาธิบดีไนจีเรีย เม่ือ มี.ค.2558 ผูชนะการเลือกตั้ง 

คือ นายมูฮัมมาดู บูฮารี จากพรรค All Progressive Congress (APC) ซ่ึงเปนพรรคท่ีรวมตัวมาจากพรรคฝาย

คานหลายพรรค โดยนายมูฮัมมาดู บูฮารี มียศเปน พล.ต. (เกษียณ) ในกองทัพไนจีเรีย เคยเปนผูนำทางทหารท่ีมา

จากการรัฐประหารยึดอำนาจในชวงป 2526-2528 และลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีมา 3 สมัย แตไม

ประสบความสำเร็จ นายมูฮัมมาดู บูฮารี ชูภาพลักษณวาเปนคนมือสะอาด ตอตานคอรรัปชัน และเปนผูนำทาง

การทหารท่ีเด็ดขาด และใชนโยบาย “Change” ในการหาเสียง โดยเนนการปราบปรามคอรรัปชันและ 

มุงปราบปรามกลุมกอการราย Boko Haram รวมท้ังยังไดรับการสนับสนุนจาก พล.อ.Olusegun Obasanjo 

ประธานาธิบดีคนแรก ซ่ึงยังคงมีอิทธิพลทางการเมือง  

 ประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารี ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เมื่อ 23 ก.พ.2562 

โดยใหคำม่ันจะปราบปรามการคอรรัปชัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ และแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ปญหาการกอการรายจากกลุม Boko Haram ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ความขัดแยงจากการ 

แยงชิงพ้ืนท่ีทำกินระหวางคนเลี้ยงสัตวและเกษตรกรทางตอนกลางของประเทศ และปญหากลุมติดอาวุธท่ีกอเหตุ

ลักพาตัวเพ่ือเรียกคาไถทางเหนือและทางใตของประเทศ อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารี ยังคงถูก

วิพากษวิจารณความไมเหมาะสมในการดำรงตำแหนงจากปญหาดานสุขภาพ และการเดินทางไปรักษาตัวท่ี

ตางประเทศเปนระยะเวลานาน  
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 ฝายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และตองไดคะแนนเสียงอยางนอย 25% 

ใน 24 รัฐ จากท้ังหมด 36 รัฐ วาระละ 4 ป จำกัดไมเกิน 2 สมัย การเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งท่ัวไป

ครั้งลาสุด มีข้ึนเม่ือ 23 ก.พ.2562 นายมูฮัมมาดู บูฮารี ชนะการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 ดวยคะแนนเสียง 

56% และสาบานตนเขารับตำแหนงเม่ือ 29 พ.ค.2562 โดยมีนาย Oluyemi Yemi Osinbajo เปนรองประธานาธิบดี 

การเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีข้ึนใน ก.พ.2566 

  ฝายนิติบัญญัติ : เปนระบบ 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร ท้ังสองสภามาจาก

การเลือกตั้งโดยตรง และอยูในตำแหนงคราวละ 4 ปเชนกัน วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก 109 คน จากรัฐตาง ๆ 

36 รัฐ รัฐละ 3 ท่ีนั่ง และอีก 1 ท่ีนั่งจากอาบูจา (Federal Capital Territory) สภาผูแทนราษฎรมีสมาชิก

จำนวน 360 คน การเลือกต้ังท่ัวไปครั้งลาสุดจัดเม่ือ 23 ก.พ.2562 สวนการเลือกตั้งครั้งตอไปของท้ังสองสภา 

จะมีข้ึนใน 23 ก.พ.2566 

 ฝายตุลาการ : ศาลฎีกาเปนศาลสูงสุด ประธานาธิบดีมีอำนาจแตงตั้งผู พิพากษาศาลฎีกา 

โดยการเสนอแนะของสภาตุลาการแหงชาติ และสมาชิกศาลยุติธรรมอิสระจากรัฐบาลกลางและเขตรัฐ 23 คน 

สวนการแตงตั้งผูพิพากษาตองไดรับการรับรองจากวุฒิสภา ผูพิพากษาสามารถดำรงตำแหนงไดจนถึงอาย ุ70 ป 

  พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค All Progressives Congress (APC) พรรครัฐบาล และพรรค 

Peoples Democratic Party (PDP)  

  

เศรษฐกิจ ไนจีเรียเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในทวีปแอฟริกา และยังมีประชากร

มากท่ีสุดในทวีปแอฟริกา คิดเปน 47% ของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก และเปนหนึ่งในประเทศที่มีประชากร

วัยทำงานมากท่ีสุดของโลก ทำใหไนจีเรียเปนฐานผูบริโภคและฐานแรงงานขนาดใหญท่ีสุดในทวีปแอฟริกา 

นอกจากนี้ ไนจีเรียยังอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กาซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ดีบุก แรเหล็ก ถานหิน 

หินปูน ตะก่ัว และสังกะสี โดยมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองมากเปนอันดับสองในทวีปแอฟริกา (รองจากลิเบีย) 

ประมาณ 37,450 ลานบารเรล และเปนผูผลิตน้ำมันมากเปนอันดับหนึ่งของทวีปแอฟริกาประมาณ 1.99 

ลานบารเรลตอวัน และมีกาซธรรมชาติสำรองมากท่ีสุดในแอฟริกาประมาณ 5.48 ลานลานลูกบาศกเมตร  

 เม่ือ มี.ค.2560 ไนจีเรียริเริ่มการดำเนินการตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจ (Economic Recovery and 

Growth Plan-ERGP) และดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบหลากหลาย โดยเพ่ิมการสนับสนุนดานการลงทุนและ 

การดำเนินธุรกิจของเอกชน และขับเคลื่อนท้ังดานอุตสาหกรรมน้ำมันและภาคการเกษตร สงผลใหไนจีเรียสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดในภาคการเกษตร ลดการนำเขาสินคาจากตางประเทศ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ไนจีเรียสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตสวนภาคการเกษตรยังประสบปญหาความขัดแยงจากการแยงชิงพื้นที่ทำกิน

ระหวางคนเลี้ยงปศุสัตวและเกษตรกรทางตอนกลางของประเทศ และปญหาการกอการรายจากกลุม Boko 

Haram ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ท้ังนี้ คาดวา GDP ของไนจีเรียจะฟนตัวประมาณ 2.4% ในชวง

ป 2564 โดยจะไดรับแรงหนุนจากภาคเศรษฐกิจท่ีไมใชน้ำมัน สวนผลผลิตทางน้ำมันและกาซธรรมชาติจะ

ลดลงอีก 7.4% เนื่องจากกลุม OPEC+ ลดกำลังการผลิตลง 
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 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : Nigerian Naira-NGN  

 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 1 ดอลลารสหรัฐ : 410.2 NGN  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 1 บาท : 12.28 NGN (ธ.ค.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563)  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 432,290 ลานดอลลารสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.8%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 2,097.09 ดอลลารสหรัฐ 

แรงงาน : 61,384,184 คน 

อัตราการวางงาน : 9.00%  

อัตราเงินเฟอ : 11.40%  

ผลผลิตการเกษตร : โกโก ถ่ัวลิสง ฝาย น้ำมันปาลม ขาวโพด ขาว ขาวฟาง มันสำปะหลัง มันเทศ ยางพารา 

ปศุสัตว แกะ แพะ สุกร ไมซุง และปลา  

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม : น้ำมันดิบ ถานหิน ดีบุก แรโคลัมไบต ผลผลิตจากยางพารา ไม หนังสัตว สิ่งทอ 

ซีเมนตและวัสดุกอสราง อาหาร รองเทา เคมีภัณฑ ปุยเคมี สิ่งพิมพ เซรามิก และเหล็ก  

ดุลการคาระหวางประเทศ : เสียเปรียบดุลการคา 32,240 ลานดอลลารสหรัฐ 

มูลคาการสงออก : 39,940 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ปโตรเลียมและผลิตภัณฑจากปโตรเลยีม 95% โกโก และยางพารา 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : อินเดีย 30.3% อินโดนีเซีย 7.4% จีน 6.9% ฝรั่งเศส 6.4% สเปน 6.3% สหรัฐฯ 5.9% และ

เนเธอรแลนด 5.8%  

มูลคาการนำเขา : 72,180 ลานดอลลารสหรัฐ 

สินคานำเขา : เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ อุปกรณการขนสง สินคาอุตสาหกรรม อาหาร และสัตวมีชีวิต  

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : จีน 23% สหรัฐฯ 10.3% เบลเยียม 7.1% อินเดีย 5.4% เนเธอรแลนด 5.1% สหราช

อาณาจักร 4.2% และเกาหลีใต 3.2%  

ทรัพยากรธรรมชาติ : กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม ดีบุก แรเหล็ก ถานหิน หินปูน ตะก่ัว และสังกะสี  

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร  กองทัพไนจีเรีย ประกอบดวย ทบ. ทร. และ ทอ. งบประมาณดานการทหารเม่ือ

ป 2563 จำนวน 2,568 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปน 0.58% ของ GDP กำลังพลรวม ประจำการ 143,000 นาย 

(ทบ. 100,000 นาย ทร. 25,000 นาย ทอ. 18,000 นาย) และกำลังรบก่ึงทหาร 80,000 นาย รวมกำลังท้ังสิ้น 

223,000 นาย  

 อาวุธยุทโธปกรณที่สำคัญ ทบ. ไดแก รถถังหลัก (MBT) รวมมากกวา 316 คัน รถถังเบา 

(LT TK) รุน FV101 Scorpion 154 คัน รถหุมเกราะลาดตระเวน (RECCE) รวม 385 คัน รถหุมเกราะทหาร

ราบ (IFV) รวม 32 คัน รถหุมเกราะลำเลียงพล (APC) รวมมากกวา 601 คัน รถหุมเกราะอรรถประโยชน 
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(AUV) รุน Cobra 107 คัน รถหุมเกราะกูภัย (ARV) รวม 17 คัน รถถังทอดสะพาน (VLB) รุน MTU-20 และ

รุน VAB อาวุธนำวิถีตอสูรถถัง (MSL) รุน Shershen ปนไรแรงสะทอนถอยหลังตอสูรถถัง (RCL) รุน Carl 

Gustav และรุน M40A1 ปนใหญประเภทอัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) ยิงระเบิด (MRL) และปนครก 

(MOR) รวมมากกวา 518 กระบอก จรวดตอสูอากาศยานพ้ืนสูอากาศ (SAM) และปนตอสูอากาศยานประเภท

อัตตาจร (SP) และลากจูง (TOWED) 104 กระบอก 

 ทร. ไดแก เรือฟริเกต 1 ลำ เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝง 117 ลำ เรือตอตานทุน

ระเบิด 2 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 4 ลำ เรือสนับสนนุ 1 ลำ 

 ทอ. ไดแก เครื่องบินขับไล (FTR) 12 เครื่อง เครื่องบินดานขาวกรองทางอิเล็กทรอนิกส 

(ELINT) 2 เครื่อง เครื่องบินดานขาวกรอง เฝาระวัง และลาดตระเวน (ISR) 1 เครื่อง เครื่องบินขนสง (TPT) 34 

เครื่อง และเครื่องบินสำหรับการฝก (TRG) 118 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี (ATK) 16 เครื่อง เฮลิคอปเตอร

อเนกประสงค (MRH) มากกวา 11 เครื่อง เฮลิคอปเตอรขนสง (TPT) 23 เครื่อง เฮลิคอปเตอรแบบเบา (Light)  

11 เครื่อง อากาศยานไรคนขับมากกวา 2 เครื่อง ขีปนาวุธจากอากาศสูอากาศ (AAM) ขีปนาวุธจากอากาศ

สูพ้ืน (ASM) และระเบิดนำวิถีดวยแรงเฉ่ือยและจีพีเอส (Bombs–INS/GPS guided) 

 ไนจีเรียสงกำลังรวมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ไดแก ภารกิจ MINUSCA 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 3 นาย ภารกิจ MONUSCO ในคองโก 12 นาย ภารกิจ UNIFIL ในเลบานอน 1 นาย 

ภารกิจ MINUSMA ในมาลี 82 นาย ภารกิจ UNMISS ในเซาทซูดาน 10 นาย ภารกิจ UNISFA ในซูดาน 3 นาย 

และภารกิจ MINURSO ใน Western Sahara 3 นาย นอกจากนี้ ยังสงกำลังรวมในประชาคมเศรษฐกิจแหง 

รัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ไดแก ภารกิจ ECOMIG ในแกมเบีย 197 นาย และภารกิจ ECOMIB ในกินีบิสเซา 

100 นาย   

 

 สมาชิกองคกรระหวางประเทศ  ACP, AfDB, AU, C, CD, D-8, ECOWAS, EITI, FAO, G-15, G-24, G-77, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC , ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, 

IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINURSO, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OAS 

(ผูสังเกตการณ), OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, 

UNISFA, UNITAR, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, 

WMO และ WTO 

  ท้ังนี้ เม่ือ ม.ค.2557 ไนจีเรียไดรับเลือกตั้งใหเปนหนึ่งในสมาชิกไมถาวรคณะมนตรีความม่ันคง

แหงสหประชาชาติ ชวงป 2557-2558 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทาอากาศยานพาณิชย 20 แหง ทาอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ ทาอากาศยาน 

Murtala Muhammed International Airport เสนทางรถไฟระยะทาง 3,798 กม. ถนนระยะทาง 195,000 กม. 

ทาเรือ 35 แหง ท่ีสำคัญ ไดแก ทาเรือ Bonny Inshore Terminal ทาเรือ Calabar และ Lagos การเดินเรือ

ในไนจีเรียมีความเสี่ยงจากการโจรกรรมและโจรสลัด การโทรคมนาคม : โทรศัพทพื้นฐานใหบริการประมาณ 
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140,000 เลขหมาย คุณภาพการใชงานไมดีนัก โทรศัพทเคลื่อนท่ี 172.73 ลานเลขหมาย มีอัตราการเติบโต

อยางรวดเร็วเนื่องจากปญหาคุณภาพของระบบโทรศัพทพ้ืนฐาน รหัสโทรศัพท +234 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 

126 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .ng เว็บไซตการทองเท่ียว : http://www.philtourism.com/       

 

การเดินทาง  สายการบินไทยไมมีเท่ียวบินตรงระหวางกรุงเทพฯ-อาบูจา การเดินทางตองตอเครื่องบิน 

อยางนอย 1 ครั้ง โดยจุดแวะพัก/ตอเครื่องข้ึนอยูกับสายการบินท่ีใชบริการ เชน Egypt Air แวะพักท่ีไคโร 

อียิปต หรือ Ethiopian Airlines แวะพักท่ีแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปย หรือ Turkish Airlines แวะพักท่ีอิสตันบูล 

ตุรกี หรือ British Airways แวะพักท่ีลอนดอน สหราชอาณาจักร เปนตน ใชเวลาเดินทางประมาณ 16-20 ชม. 

เวลาไนจีเรียชากวาไทย 6 ชม.  

  ผูโดยสารจากไทยที่ถือหนังสือเดินทางทุกประเภทที่เดินทางไปไนจีเรียตองขอรับการตรวจ

ลงตรา โดยติดตอท่ี สอท.ไนจีเรีย ณ กรุงเทพฯ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

  1) ปญหาเศรษฐกิจ ไนจีเรียมีสภาวะเศรษฐกิจหดตัว -6.1% ในไตรมาสท่ีสองของป 2563 

เนื่องจากปญหาราคาน้ำมันตกต่ำท่ัวโลก และปญหาการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการผลิตน้ำมันใน

ไตรมาสท่ีสองของป 2563 อยูท่ีวันละ 1.81 ลานบารเรล ลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ซ่ึงอยูท่ี

วันละ 1.98 ลานบารเรล ขณะท่ีกิจกรรมภาคเศรษฐกิจท่ีไมใชน้ำมันลดลงโดยเฉลี่ย 6.05% ถือเปนการลดลง

ครั้งแรกในรอบเกือบสามป  

  2) ปญหาการกอการราย ปจจุบันกลุม Islamic State West Africa Province (ISWAP) ซ่ึง

แยกออกมาจากกลุม Boko Haram เปนกลุมหลักท่ีเคลื่อนไหวในภูมิภาค ตอ.น.ของไนจีเรีย หลังจากสามารถ

สังหารนาย Abubakar Shekau หัวหนากลุม Boko Haram เม่ือ 19 พฤษภาคม 2564 ทำใหยึดครองพ้ืนท่ี 

Sambisa Forest มาเปนฐานท่ีม่ันของกลุมได โดยพ้ืนท่ีดังกลาวเปนจุดยุทธศาสตรในการปฏิบัติการของกลุมท่ี

ดีกวาฐานท่ีม่ันเดิมซ่ึงอยูบริเวณทะเลสาบชาด รวมท้ังยังสามารถควบคุมหนึ่งในเสนทางหลักไปยังเมือง 

Maiduguri รัฐ Borno  

  3) ปญหาเสถียรภาพทางการเมือง ประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารี ถูกวิพากษวิจารณจาก

ประชาชนและนักการเมืองบางสวนวาไมเหมาะสมกับตำแหนงประธานาธิบดี เนื่องจากมีอายุมากเกินไปและ 

มีปญหาสุขภาพ นอกจากนี้ ยังไมสามารถแกไขปญหาความมั่นคง โดยเฉพาะการปราบปรามกลุม Boko 

Haram ปญหาความรุนแรงในการแยงท่ีทำกินระหวางกลุมชาวนากับกลุมคนเลี้ยงปศุสัตว ปญหาเศรษฐกิจ 

และปญหาคอรรัปชัน ตามท่ีใหคำม่ันไว  

 4) ปญหาการประทวงรัฐบาล เรียกรองใหมีการปฏิรูประบบตำรวจ โดยเม่ือป 2563 มีการ

ประทวงตอตานหนวยการโจรกรรมพิเศษ (Special Anti-Robbery Squad-SARS) ซ่ึงมีการกลาวหาวาหนวย 

SARS เฆ่ียนตี สังหาร และรีดไถเงินจากประชาชน ทำใหมีผูเสียชีวิตอยางนอย 50 คน และเม่ือ ต.ค.2563 มีผู

ประทวงเสียชีวิตอยางนอย 12 คน ท่ีเมือง Lagos ท้ังนี้ แมวาประธานาธิบดีบูฮารี ประกาศยุบหนวย SARS 
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และใหคำม่ันวาจะปฏิรูประบบตำรวจอยางครอบคลุม แตประชาชนยังคงประทวงตอไป เนื่องจากเคยมีการ

เรียกรองลักษณะเดียวกันในชวงไมก่ีปท่ีผานมา และรัฐบาลมีการตอบรับจะปฏิรูปแลวหลายครั้ง แตจนถึง

ปจจุบัน ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม  

 5) ปญหาการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ซ่ึงทำใหเศรษฐกิจไนจีเรียตกต่ำอยางมาก 

โดยเฉพาะปจจุบันท่ีเผชิญปญหาการแพรระบาดเชื้อ COVID-19 สายพันธุเดลตา ในขณะท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีน 

COVID-19 ใหประชากรต่ำ 

  

ความสัมพันธไทย-ไนจีเรีย 

  ไทยและไนจีเรียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 1 พ.ย.2505 ไทยเปด 

สอท. และแตงตั้ง ออท.ประจำท่ีลากอส เม่ือป 2506 นับเปน สอท. แหงแรกของไทยในทวีปแอฟริกา แตเม่ือ 

2 ก.ค.2539 ครม. มีมติปด สอท. ณ ลากอส เปนการชั่วคราว ตามขอเสนอของกระทรวงการตางประเทศ 

เนื่องจากปญหาเรื ่องงบประมาณและความปลอดภัย สอท. ณ ลากอส ไดปดทำการตั้งแต 30 พ.ย.2539 

ตอมา เม่ือ 18 ก.ค.2549 ครม. มีมติใหปด สอท. ณ ลากอส เปนการถาวร และยาย สอท. จากลากอสไปตั้งอยู 

ณ อาบูจา เม่ือ ธ.ค.2549 

  สำหรับไนจีเรียเคยมอบหมายให สอท. ไนจีเรียประจำฟลิปปนส มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศ

ไทย ตอมา เม่ือ ก.พ.2543 ไนจีเรียไดเปด สอท. ท่ีกรุงเทพฯ   

   ไนจีเรียเคยเปนตลาดนำเขาขาวท่ีสำคัญของไทย แตประกาศยกเลิกการนำเขาขาวจากไทย

เมื่อ 1 ม.ค.2561 เพราะสามารถผลิตขาวไดเพียงพอกับความตองการในประเทศ จากการดำเนินโครงการ 

Presidential Fertilizer Initiative (PFI) โครงการ Anchor Borrowers และการสนันสนุนเงินกูใหแก

เกษตรกรเพ่ือผลิตขาว อยางไรก็ตาม ไทยสามารถแสวงโอกาสผลักดันความรวมมือดานเทคโนโลยีการเกษตร 

รวมถึงการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร และการตั้งโรงสีขาวในไนจีเรีย เนื่องจากไทยมีศักยภาพและ

ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาดานการเกษตรโดยเฉพาะขาว อีกท้ังชาวไนจีเรียยังนิยมบริโภคขาวไทยและให

การยอมรับในดานการผลิตขาว  

  เม่ือป 2563 มูลคาการคาระหวางไทยกับไนจีเรียมีมูลคา 1,132.43 ลานดอลลารสหรัฐ 

เพิ่มขึ้นจากป 2562 ที่มีมูลคา 592.84 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออกไปยังไนจีเรียมูลคา 179.18 

ลานดอลลารสหรัฐ นำเขามูลคา 953.25 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายเสียเปรียบดุลการคา 774.07 

ลานดอลลารสหรัฐ สำหรับในชวง ม.ค.-ต.ค.2564 มีมูลคาการคา 1,024.36 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออก

มูลคา 231.00 ลานดอลลารสหรัฐ และนำเขามูลคา 793.36 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยเปนฝายเสียเปรียบ

ดุลการคา 562.36 ลานดอลลารสหรัฐ โดยสินคาสงออกท่ีสำคัญของไทย ไดแก เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑยาง 

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑพลาสติก 

กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ เครื่องซักผาและเครื่องซักแหงและสวนประกอบ สินคานำเขาที่สำคัญ 

ไดแก น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ ดายและเสนใย สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เยื่อกระดาษ

และเศษกระดาษ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง และทองคำ ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ สัตวน้ำสด 

แชเย็น แชแข็ง แปรรูป และก่ึงสำเร็จรูป ผัก ผลไม และของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม และผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ  

--------------------------------------------------- 
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พล.ต. มูฮัมมาด ูบูฮารี 

(Muhammadu Buhari) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดีคนท่ี 15 ของไนจีเรีย 

 

เกิด 17 ธ.ค.2485 ท่ีเมือง Daura ในรัฐคัตซินา (อาย ุ80 ป/ป 2565) 

 

ศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 

 

การศึกษา   

ป 2506  โรงเรียนนายรอยท่ี Aldershot (the officers’ Cadet School in Aldershot) ในสหราชอาณาจักร 

ป 2506-2507  ฝกเพ่ิมเติมในเรื่องการบังคับหมวดทหารราบท่ีโรงเรียนทหารไนจีเรีย (Nigerian Military 

 College, Kaduna) 

ป 2508  เรียนวิชาสัญญาบัตรดานวิศวกรรมขนสงท่ีโรงเรียนวิศวกรรมขนสงทหารบก (Army Mechanical 

 Transport School) ท่ี Borden สหราชอาณาจักร 

ป 2516  ศึกษาท่ีวิทยาลัยการปองกันประเทศ (Defence Services Staff College) เมือง Wellington 

 อินเดีย  

ป 2523  ศึกษาตอท่ี The United States Army War College 

 

สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนาง Aisha Halilu มีบุตรชาย 1 คน หญิง 4 คน 

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2506  ประจำการในตำแหนง ร.ต. ท่ีกองพันทหารราบท่ี 2 ท่ีเมืองแอบีโอคูตา รัฐโอกูน ในตำแหนง

 ผูบังคับหมวดทหารราบ  

ป 2517-2518  รักษาการในตำแหนงผูบัญชาการการขนสงและสงกำลังบำรุงของกองทัพบกไนจีเรียที่ศูนย

 บัญชาการการขนสง 
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ป 2518  ผูวาการรัฐตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจควบคุมการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และ

 การเมืองของรัฐ 

ป 2519  กรรมาธิการรัฐ (รัฐมนตรี) ดานปโตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ป 2521  ประธานบรรษัทปโตรเลียมแหงชาติไนจีเรีย  

ป 2521-2522  เลขานุการกองทัพ ท่ีศูนยบัญชาการกองทัพบกและเปนสมาชิกของคณะกรรมการทหารสูงสุด 

ป 2526  มียศ พล.ต. ไดรับเลือกใหปกครองประเทศโดยการยึดอำนาจจากประธานาธิบด ีShehu Shagar  

ป 2538-2541  ประธานกองทุนปโตรเลียม (PTF) 

ป 2546  ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามผูสมัครจากพรรค All Nigeria People’s Party (ANPP) และ

 พายแพใหกับ พล.อ.Olusegun Obasanjo   

ป 2550   ลงสมัครในนามพรรค ANPP อีกครั้งโดยแขงขันกับนาย Umaru Musa Yar’adua จากพรรค 

 People’s Democratic Party (PDP) แตพายแพ  

ป 2553  ลาออกจากพรรค ANPP ไปสังกัดพรรค Congress for Progressive Change  (CPC) ท่ีตน 

 มีสวนรวมกอตั้ง 

ป 2554  เปนผูแทนพรรค CPC ลงเลือกตั้งประธานาธิบดี แตพายแพใหกับประธานาธิบดี Goodluck 

 Jonathan  

มี.ค.2558  ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี ในนามพรรค All Progressive Congress (APC) 

23 พ.ค.2562  ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีสมัยท่ีสอง ดวยคะแนนเสียง 56% 

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีไนจีเรีย 

 

ประธานาธิบดี  Muhammadu Buhari 

รองประธานาธิบดี   Yemi Osinbajo 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Abubakar Malami  

รมว.กระทรวงการตางประเทศ  Geoffrey Onyeama  

รมว.กระทรวงการคลัง งบประมาณ และการวางแผนแหงชาติ  Zainab Ahmed  

รมว.กระทรวงกลาโหม  Bashir Salihi Magashi 

รมว.กระทรวงศึกษาธกิาร  Adamu Adamu  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม การคา และการลงทุน  Richard Adeniyi Adebayo  

รมว.กระทรวงแรงงานและการจางงาน  Chris Ngige  

รมว.กระทรวง Federal Capital Territory  Mohammed Musa Bello 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  Ogbonnaya Onu  

รรก.รมว.กระทรวงพัฒนาเหมืองแรและเหล็ก  Olamilekan Adegbite 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Rauf Aregbesola 

รมว.กระทรวงกระแสไฟฟา งาน และท่ีอยูอาศัย  Babatunde Fashola  

รมว.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท  Sabo Nanono 

รมว.กระทรวงคมนาคม  Rotimi Amaechi 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Osagie Ehanire 

รมว.กระทรวงพลังงาน  Saleh Mamman 

รมว.กระทรวงกิจการสตรี  Paulen Tallen  

รมว.กระทรวงสามเหลี่ยมปากแมน้ำไนเจอร  Godswill Akpabio 

รมว.กระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรม  Lai Mohammed  

รมว.กระทรวงสื่อสาร  Ali Isa Pantami 

รมว.กระทรวงสิง่แวดลอม  Muhammad Mahmood 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ  Suleiman Adamu  

รมว.กระทรวงเยาวชน และกีฬา  Sunday Dare 

รมว.กระทรวงการบิน   Sirika Hadi 

รมว.กระทรวงกิจการตำรวจ   Mohammed Dangadi   

 

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

      (พ.ย.2564) 


