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สหพันธ?สาธารณรัฐไนจีเรีย 

(Federal Republic of Nigeria) 

 
 

เมืองหลวง อาบูจา  

 

ท่ีต้ัง ตั้งอยู,ในแอฟริกาตะวันตก ละติจูดที่ 10 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 8 องศาตะวันออก 

มีพ้ืนท่ีรวม 923,768 ตร.กม. เสLนเขตแดนทางบกยาว 4,477 กม. เสLนแนวชายฝQRงทะเลยาว 853 กม. แบ,งออกเปUน 

36 รัฐ และ 1 ดินแดน 

 

อาณาเขต       

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

 ทิศใตL ติดกับอ,าวกินี (853 กม.)  

 ทิศตะวันออก ติดกับแคเมอรูน (1,975 กม.)  

 ทิศตะวันตก ติดกับเบนิน (809 กม.)  
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ภูมิประเทศ เปUนเขตท่ีราบต่ำในภาคใตL และยกตัวข้ึนเปUนท่ีราบสูงและเนินในภาคกลาง ทางตะวันออก

เฉียงใตLเปUนเขตภูเขา และเปUนที่ราบในภาคเหนือ จุดสูงสุดของประเทศอยู,ที่เทือกเขา Chappal Waddi 

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

 

ภูมิอากาศ  มีภูมิอากาศท่ีหลากหลาย โดยอากาศรLอนในภาคใตLและภาคกลาง และแหLงแลLงในภาคเหนือ 

มี 2 ฤดู คือ ฤดูรLอน (ธ.ค.-เม.ย.) และฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.) 

 

ประชากร 218,768,837 (พ.ย.2565) เปUนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในทวีปแอฟริกา ประกอบดLวย ชน

เผ,ามากกว,า 250 เผ,า แต,ชนเผ,าท่ีมีจำนวนมากและมีอิทธิพลทางการเมือง ไดLแก, ชนเผ,า Hausa และ Fulani 

29% Yoruba 21% Igbo (Ibo) 18% Ijaw 10% Kanuri 4% Ibibio 3.5% และ Tiv 2.5% อัตราส,วนประชากร

จำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป�) 43% วัยรุ,นถึงวัยกลางคน (15-64 ป�) 54% วัยชรา (65 ป�ข้ึนไป) 3% อายุขัยเฉล่ีย

ของประชากร 61.33 ป� อายุขัยเฉล่ียเพศชาย 59.51 ป� อายุขัยเฉล่ียเพศหญิง 63.27 ป� อัตราการเกิด 34.19 คน

ต,อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 8.7 คนต,อประชากร 1,000 คน และอัตราการเพ่ิมของประชากร 2.53% 

 

ศาสนา  อิสลาม 50% (ส,วนใหญ,เปUนซุนนี) คริสตX 40% และความเช่ือทLองถ่ิน 10%  

 

ภาษา  ภาษาอังกฤษ (เปUนภาษาราชการ) และใชLภาษา Hausa Yoruba Igbo (Ibo) Fulani และ    

มีภาษาทLองถ่ินอีกมากกว,า 500 ภาษา  

 

การศึกษา  อัตราการรูLหนังสือ 59.6%  

 

การก0อต้ังประเทศ   ดินแดนท่ีเปUนไนจีเรียในปQจจุบันเคยเปUนศูนยXกลางของการคLาทาสเม่ือศตวรรษท่ี 18 

และสหราชอาณาจักร ซ่ึงยึดเมืองท,าลากอสเม่ือป� 2394 ไดLขยายอิทธิพลไปยังดินแดนโดยรอบเมืองท,าลากอส

และลุ,มแม,น้ำไนเจอรX จนนำไปสู,การจัดต้ังบริษัท Royal Niger Company ซ่ึงมีการบริหารทางการเมืองของ

ตนเอง จนถึง 1 ม.ค.2443 บริษัทฯ ไดLโอนดินแดนใหLอยู,ในการปกครองของสหราชอาณาจักร และไดLจัดต้ัง 

“อาณานิคมและรัฐในอารักขาแห,งไนจีเรีย” เม่ือป� 2457  

 ไนจีเรียไดLรับเอกราชอย,างสมบูรณXเม่ือ 1 ต.ค.2503 และเปUนสาธารณรัฐเม่ือ 1 ต.ค.2506 

หลังจากน้ัน เกิดรัฐประหารเม่ือ 15 ม.ค.2509 และเกิดความขัดแยLงระหว,างเช้ือชาติกับภูมิภาคนิยม เน่ืองจาก

ชนเผ,า Hausa ทางเหนือของประเทศ เกรงว,าจะถูกครอบงำโดยชนเผ,า Igbo ทางตะวันออกของประเทศ 

จึงตัดสินใจถอนตัว และจัดต้ังเปUนสาธารณรัฐแห,งไบอาฟรา (Republic of Biafra) เม่ือ พ.ค.2510 ซ่ึงเปUนจุดเร่ิม

ของสงครามกลางเมืองท่ียืดเย้ือ 
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 ชาวไนจีเรียเรียกรLองใหLปกครองโดยพลเรือน แต,ฝ�ายทหารขัดขวาง พล.อ.Sani Abacha 

ซ่ึงเปUนผูLนำของไนจีเรียต้ังแต, พ.ย.2536 ใหLคำม่ันว,าจะจัดการถ,ายโอนอำนาจการปกครองใหLรัฐบาลพลเรือน 

ท่ีมาจากการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตยเม่ือ ต.ค.2541 แต,ต,อมา พล.อ.Sani Abacha เสียชีวิตเม่ือ  

8 มิ.ย.2541 คณะมนตรีปกครองช่ัวคราว (Provisional Ruling Council) จึงไดLเลือก พล.อ.Abdulsalam Abubakar 

เสนาธิการทหาร เขLารับตำแหน,งประธานาธิบดี ซ่ึงใชLนโยบายผ,อนปรนและประนีประนอม มีการปล,อยนักโทษ

การเมือง หน่ึงในบรรดานักโทษการเมืองท่ีสำคัญท่ีไดLรับการปลดปล,อย คือ พล.อ.Olusegun Obasanjo 

หัวหนLาพรรค People’s Democratic Party (PDP) ต,อมาชนะเลือกต้ังดLวยคะแนนท,วมทLน นอกจากน้ี พรรค PDP 

ไดLรับเสียงขLางมากในวุฒิสภาและสภาผูLแทนราษฎรดLวย พล.อ.Olusegun Obasanjo สาบานตนเขLารับตำแหน,ง

ประธานาธิบดีไนจีเรียเม่ือ 29 พ.ค.2542 นับเปUนประธานาธิบดีคนแรกท่ีมาจากการเลือกต้ังในรอบ 15 ป�  

  

วันชาติ  1 ต.ค.2503 ซ่ึงเปUนวันประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร 

 

การเมือง ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธXสาธารณรัฐ (Federal Republic) ประธานาธิบดีเปUนท้ัง

ประมุขของรัฐ หัวหนLารัฐบาล และ ผบ.ทหารสูงสุด  

 ไนจีเรียจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก 4 ป� โดยผูLสมัครจากพรรค PDP ไดLรับชัยชนะ

จนถึงป� 2554 แมLว,าการเลือกต้ังเม่ือป� 2546 และ 2550 มีรายงานการใชLความรุนแรง แต,ว,าเปUนช,วงท่ีการ

ปกครองดLวยรัฐบาลพลเรือนยาวนานท่ีสุดของไนจีเรียนับต้ังแต,ไดLรับเอกราชจากสหราชอาณาจักร พรรค PDP 

เปล่ียนสถานะเปUนฝ�ายคLานเปUนคร้ังแรกในการเลือกต้ังประธานาธิบดีไนจีเรีย เม่ือ มี.ค.2558 ผูLชนะการเลือกต้ัง คือ 

นายมูฮัมมาดู บูฮารี จากพรรค All Progressive Congress (APC) ซ่ึงเปUนพรรคท่ีรวมตัวมาจากพรรคฝ�ายคLาน

หลายพรรค โดยนายมูฮัมมาดู บูฮารี มียศเปUน พล.ต. (เกษียณ) ในกองทัพไนจีเรีย เคยเปUนผูLนำทางทหารท่ีมาจาก

การรัฐประหารยึดอำนาจในช,วงป� 2526-2528 และลงสมัครเลือกต้ังประธานาธิบดีมา 3 สมัย แต,ไม,ประสบ

ความสำเร็จ นายมูฮัมมาดู บูฮารี ชูภาพลักษณXว,าเปUนคนมือสะอาด ต,อตLานคอรXรัปชัน และเปUนผูLนำทาง

การทหารท่ีเด็ดขาด และใชLนโยบาย “Change” ในการหาเสียง โดยเนLนการปราบปรามคอรXรัปชันและ 

มุ,งปราบปรามกลุ,มก,อการรLาย Boko Haram รวมท้ังยังไดLรับการสนับสนุนจาก พล.อ.Olusegun Obasanjo 

ประธานาธิบดีคนแรก ซ่ึงยังคงมีอิทธิพลทางการเมือง  

 ประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารี ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เมื่อ 23 ก.พ.2562 

โดยใหLคำม่ันจะปราบปรามการคอรXรัปชัน แกLไขปQญหาเศรษฐกิจ และแกLไขปQญหาดLานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ปQญหาการก,อการรLายจากกลุ,ม Boko Haram ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ความขัดแยLงจากการ 

แย,งชิงพ้ืนท่ีทำกินระหว,างคนเล้ียงสัตวXและเกษตรกรทางตอนกลางของประเทศ และปQญหากลุ,มติดอาวุธท่ีก,อเหตุ

ลักพาตัวเพ่ือเรียกค,าไถ,ทางเหนือและทางใตLของประเทศ อย,างไรก็ดี ประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารี ยังคงถูก

วิพากษXวิจารณXความไม,เหมาะสมในการดำรงตำแหน,งจากปQญหาดLานสุขภาพ และการเดินทางไปรักษาตัวท่ี

ต,างประเทศเปUนระยะเวลานาน  
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 ฝ�ายบริหาร : ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง และตLองไดLคะแนนเสียงอย,างนLอย 25% 

ใน 24 รัฐ จากท้ังหมด 36 รัฐ วาระละ 4 ป� จำกัดไม,เกิน 2 สมัย การเลือกต้ังประธานาธิบดีและการเลือกต้ังท่ัวไป

คร้ังล,าสุด มีข้ึนเม่ือ 23 ก.พ.2562 นายมูฮัมมาดู บูฮารี ชนะการเลือกต้ังเปUนประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 ดLวยคะแนนเสียง 

56% และสาบานตนเขLารับตำแหน,งเม่ือ 29 พ.ค.2562 โดยมีนาย Oluyemi Yemi Osinbajo เปUนรองประธานาธิบดี 

การเลือกต้ังคร้ังต,อไปจะมีข้ึนใน 25 ก.พ.2566 

  ฝ�ายนิติบัญญัติ : เปUนระบบ 2 สภา คือ วุฒิสภา และสภาผูLแทนราษฎร ท้ังสองสภามาจาก

การเลือกต้ังโดยตรง และอยู,ในตำแหน,งคราวละ 4 ป�เช,นกัน วุฒิสภาประกอบดLวยสมาชิก 109 คน จากรัฐต,าง ๆ 

36 รัฐ รัฐละ 3 ท่ีน่ัง และอีก 1 ท่ีน่ังจากอาบูจา (Federal Capital Territory) สภาผูLแทนราษฎรมีสมาชิก

จำนวน 360 คน การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังล,าสุดจัดเม่ือ 23 ก.พ.2562 ส,วนการเลือกต้ังคร้ังต,อไปของท้ังสองสภา 

จะมีข้ึนใน 25 ก.พ.2566 

 ฝ�ายตุลาการ : ศาลฎีกาเปUนศาลสูงสุด ประธานาธิบดีมีอำนาจแต,งตั้งผูLพิพากษาศาลฎีกา 

โดยการเสนอแนะของสภาตุลาการแห,งชาติ และสมาชิกศาลยุติธรรมอิสระจากรัฐบาลกลางและเขตรัฐ 23 คน 

ส,วนการแต,งต้ังผูLพิพากษาตLองไดLรับการรับรองจากวุฒิสภา ผูLพิพากษาสามารถดำรงตำแหน,งไดLจนถึงอายุ 70 ป� 

  พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค All Progressives Congress (APC) พรรครัฐบาล และพรรค 

Peoples Democratic Party (PDP)  

  

เศรษฐกิจ ไนจีเรียเปUนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ,ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีประชากรมากที่สุด

ในทวีปแอฟริกา และเปUนหนึ่งในประเทศที่มีประชากรวัยทำงานมากท่ีสุดของโลก ทำใหLไนจีเรียเปUนฐาน

ผูLบริโภคและฐานแรงงานขนาดใหญ,ท่ีสุดในทวีปแอฟริกา นอกจากน้ี ไนจีเรียยังอุดมไปดLวยทรัพยากรธรรมชาติ 

อาทิ ก�าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ดีบุก แร,เหล็ก ถ,านหิน หินปูน ตะก่ัว และสังกะสี โดยมีปริมาณน้ำมันดิบสำรอง

มากเปUนอันดับสองในทวีปแอฟริกา (รองจากลิเบีย) ประมาณ 37,450 ลLานบารXเรล และเปUนผูLผลิตน้ำมันมาก

เปUนอันดับหนึ่งของทวีปแอฟริกาประมาณวันละ 1.99 ลLานบารXเรล และมีก�าซธรรมชาติสำรองมากที่สุดใน

แอฟริกาประมาณ 5.48 ลLานลLานลูกบาศกXเมตร  

 เม่ือ มี.ค.2560 ไนจีเรียริเร่ิมการดำเนินการตามแผนฟ ¡นฟูเศรษฐกิจ (Economic Recovery and 

Growth Plan-ERGP) และดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบหลากหลาย โดยเพ่ิมการสนับสนุนดLานการลงทุนและ 

การดำเนินธุรกิจของเอกชน และขับเคล่ือนท้ังดLานอุตสาหกรรมน้ำมันและภาคการเกษตร ส,งผลใหLไนจีเรียสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดLในภาคการเกษตร ลดการนำเขLาสินคLาจากต,างประเทศ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ไนจีเรียสูงข้ึนอย,างต,อเน่ือง แต,ส,วนภาคการเกษตรยังประสบปQญหาความขัดแยLงจากการแย,งชิงพื้นที่ทำกิน

ระหว,างคนเลี้ยงปศุสัตวXและเกษตรกรทางตอนกลางของประเทศ และปQญหาการก,อการรLายจากกลุ,ม Boko 

Haram ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ท้ังน้ี IMF คาดว,าเศรษฐกิจของไนจีเรียจะเติบโต 3.4% ในป� 

2565 โดยสถานการณXรัสเซีย-ยูเครนส,งผลใหLไนจีเรียมีรายไดLจากการส,งออกน้ำมันไดLมากข้ึน แต,รายไดLดังกล,าว

จะไม,สามารถหนุนใหLเศรษฐกิจไนจีเรียเติบโตข้ึนไดLเท,าท่ีควร เน่ืองจากไนจีเรียยังประสบปQญหาสินคLาอุปโภค

บริโภคและเช้ือเพลิงมีราคาแพง  
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 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : Nigerian Naira-NGN  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลาร?สหรัฐ : 1 ดอลลารXสหรัฐ : 439.27 NGN  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 1 บาท : 11.61 NGN (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปh 2564)  

ผลิตภัณฑXมวลรวมในประเทศ (GDP) : 440,776 ลLานดอลลารXสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.6%  

รายไดLเฉล่ียต,อหัวต,อป� : 2,085 ดอลลารXสหรัฐ 

แรงงาน : 64,479,317 คน 

อัตราการว,างงาน : 9.8%  

อัตราเงินเฟ¦อ : 16.95%  

ผลผลิตการเกษตร : โกโกL ถ่ัวลิสง ฝ¦าย น้ำมันปาลXม ขLาวโพด ขLาว ขLาวฟ�าง มันสำปะหลัง มันเทศ ยางพารา 

ปศุสัตวX แกะ แพะ สุกร ไมLซุง และปลา  

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม : น้ำมันดิบ ถ,านหิน ดีบุก แร,โคลัมไบตX ผลผลิตจากยางพารา ไมL หนังสัตวX ส่ิงทอ 

ซีเมนตXและวัสดุก,อสรLาง อาหาร รองเทLา เคมีภัณฑX ปุ§ยเคมี ส่ิงพิมพX เซรามิก และเหล็ก  

ดุลการคLาระหว,างประเทศ : เสียเปรียบดุลการคLา 4,940 ลLานดอลลารXสหรัฐ 

มูลค,าการส,งออก : 47,000 ลLานดอลลารXสหรัฐ  

สินคLาส,งออก : ป̈โตรเลียมและผลิตภัณฑXจากป̈โตรเลียม โกโกL และยางพารา 

คู,คLาส,งออกท่ีสำคัญ : อินเดีย 24.6% อินโดนีเซีย 9.7% จีน 8.8% สเปน 7.3% ฝร่ังเศส 5.5% อิตาลี 5.1% และ

สหรัฐฯ 4.9%  

มูลค,าการนำเขLา : 51,940 ลLานดอลลารXสหรัฐ 

สินคLานำเขLา : เคร่ืองจักรกล เคมีภัณฑX อุปกรณXการขนส,ง สินคLาอุตสาหกรรม อาหาร และสัตวXมีชีวิต  

คู,คLานำเขLาท่ีสำคัญ : จีน 24.3% สหรัฐฯ 9.7% เบลเยียม 6.5% อินเดีย 4.6% สหราชอาณาจักร 3.6% 

นอรXเวยXและเกาหลีใตL 3.2%  

ทรัพยากรธรรมชาติ : ก�าซธรรมชาติ ป̈โตรเลียม ดีบุก แร,เหล็ก ถ,านหิน หินปูน ตะก่ัว และสังกะสี  

 

การทหารและความม่ันคง 

 การทหาร  กองทัพไนจีเรีย ประกอบดLวย ทบ. ทร. และ ทอ. งบประมาณดLานการทหารเม่ือ

ป� 2564 จำนวน 2,543 ลLานดอลลารXสหรัฐ คิดเปUน 0.53% ของ GDP กำลังพลรวม ประจำการ 143,000 นาย 

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

223,000 นาย  

 อาวุธยุทโธปกรณ?ท่ีสำคัญ  
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 ทบ. ไดLแก, รถถังหลัก (MBT) รวมมากกว,า 319 คัน รถถังเบา (LT TK) รุ,น FV101 Scorpion 

154 คัน รถถังจู,โจม (ASLT) รุ,น ST-1 มากกว,า 6 คัน รถหุLมเกราะลาดตระเวน (RECCE) รวม 384 คัน รถหุLม

เกราะทหารราบ (IFV) รวม 31 คัน รถหุLมเกราะลำเลียงพล (APC) รวมมากกว,า 866 คัน รถหุLมเกราะ

อรรถประโยชนX (AUV) รุ,น Cobra 107 คัน รถหุLมเกราะกูLภัย (ARV) รวม 17 คัน รถถังทอดสะพาน (VLB) รุ,น 

MTU-20 และรุ,น VAB อาวุธนำวิถีต,อสูLรถถัง (MSL) รุ,น Shershen ป นไรLแรงสะทLอนถอยหลังต,อสูLรถถัง 

(RCL) รุ,น Carl Gustav และรุ,น M40A1 ป นใหญ,ประเภทอัตตาจร (SP) ลากจูง (TOWED) ยิงระเบิด (MRL) 

และป นครก (MOR) รวมมากกว,า 518 กระบอก จรวดต,อสูLอากาศยานพ้ืนสู,อากาศ (SAM) มากกว,า 16 ลูก 

และป นต,อสูLอากาศยานประเภทอัตตาจร (SP) และลากจูง (TOWED) มากกว,า 89 กระบอก 

 ทร. ไดLแก, เรือฟริเกต 1 ลำ เรือลาดตระเวนและเรือรบชายฝQRง 122 ลำ เรือต,อตLานทุ,น

ระเบิด 2 ลำ เรือรบสะเทินน้ำสะเทินบก 4 ลำ เรือสนับสนุน 2 ลำ 

 ทอ. ไดLแก, เคร่ืองบินขับไล, (FTR) 12 เคร่ือง เคร่ืองบินโจมตี (FGA) 3 เคร่ือง เคร่ืองบินดLาน

ข,าวกรองทางอิเล็กทรอนิกสX (ELINT) 2 เคร่ือง เคร่ืองบินดLานข,าวกรอง เฝ¦าระวัง และลาดตระเวน (ISR) 1 

เคร่ือง เคร่ืองบินตำรวจทหาร (MP) 1 เคร่ือง เคร่ืองบินขนส,ง (TPT) 32 เคร่ือง และเคร่ืองบินสำหรับการฝ¬ก 

(TRG) 129 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรXโจมตี (ATK) 16 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรXอเนกประสงคX (MRH) มากกว,า 11 

เคร่ือง เฮลิคอปเตอรXขนส,ง (TPT) 24 เคร่ือง อากาศยานไรLคนขับมากกว,า 5 เครื่อง ขีปนาวุธจากอากาศสู,

อากาศ (AAM) ขีปนาวุธจากอากาศสู,พ้ืน (ASM) และระเบิดนำวิถีดLวยแรงเฉ่ือยและจีพีเอส (Bombs–

INS/GPS guided) 

 ไนจีเรียส,งกำลังร,วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ไดLแก, ภารกิจ MINUSCA 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 5 นาย ภารกิจ MONUSCO ในคองโก 10 นาย ภารกิจ UNIFIL ในเลบานอน 1 นาย 

ภารกิจ MINUSMA ในมาลี 78 นาย ภารกิจ UNMISS ในเซาทXซูดาน 14 นาย ภารกิจ UNISFA ในซูดาน 4 นาย 

และภารกิจ MINURSO ใน Western Sahara 5 นาย นอกจากน้ี ยังส,งกำลังร,วมในประชาคมเศรษฐกิจแห,ง 

รัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ไดLแก, ภารกิจ ECOMIG ในแกมเบีย 197 นาย  

 

สมาชิกองค?กรระหว0างประเทศ  ACP, AfDB, ATMIS, AU, C, CD, D-8, ECOWAS, EITI (ประเทศสมาชิกเต็ม

ข้ัน), FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (คณะกรรมการแห,งชาติ), ICCt, ICRM, IDA, IDB, 

IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), 

LCBC, MIGA, MINURSO, MINUSMA, MNJTF, MONUSCO, NAM, OAS (observer), 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 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท,าอากาศยานพาณิชยX 20 แห,ง ท,าอากาศยานนานาชาติท่ีสำคัญ คือ ท,าอากาศยาน 

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

ท,าเรือ 35 แห,ง ท่ีสำคัญ ไดLแก, ท,าเรือ Bonny Inshore Terminal ท,าเรือ Calabar และ Lagos การเดินเรือ
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ในไนจีเรียมีความเสี่ยงจากการโจรกรรมและโจรสลัด การโทรคมนาคม (ป� 2563) : โทรศัพทXพื ้นฐาน

ใหLบริการประมาณ 140,000 เลขหมาย คุณภาพการใชLงานไม,ดีนัก โทรศัพทXเคล่ือนท่ี 172.73 ลLานเลขหมาย   

มีอัตราการเติบโตอย,างรวดเร็วเน่ืองจากปQญหาคุณภาพของระบบโทรศัพทXพ้ืนฐาน รหัสโทรศัพทX +234 จำนวน

ผูLใชLอินเทอรXเน็ต 126 ลLานคน รหัสอินเทอรXเน็ต .ng เว็บไซตXการท,องเท่ียว : http://www.philtourism.com/       

 

การเดินทาง  สายการบินไทยไม,มีเท่ียวบินตรงระหว,างกรุงเทพฯ-อาบูจา การเดินทางตLองต,อเคร่ืองบิน 

อย,างนLอย 1 คร้ัง โดยจุดแวะพัก/ต,อเคร่ืองข้ึนอยู,กับสายการบินท่ีใชLบริการ เช,น Egypt Air แวะพักท่ีไคโร 

อียิปตX หรือ Ethiopian Airlines แวะพักท่ีแอดดิสอาบาบา เอธิโอเป�ย หรือ Turkish Airlines แวะพักท่ีอิสตันบูล 

ตุรกี หรือ British Airways แวะพักท่ีลอนดอน สหราชอาณาจักร เปUนตLน ใชLเวลาเดินทางประมาณ 16-20 ชม. 

เวลาไนจีเรียชLากว,าไทย 6 ชม.  

  ผูLโดยสารจากไทยที่ถือหนังสือเดินทางทุกประเภทที่เดินทางไปไนจีเรียตLองขอรับการตรวจ

ลงตรา โดยติดต,อท่ี สอท.ไนจีเรีย ณ กรุงเทพฯ 

 

สถานการณ?สำคัญท่ีน0าติดตาม 

  1) ปQญหาเศรษฐกิจ กองทุนการเงินระหว,างประเทศ (International Monetary Fund-IMF) 

คาดการณXเศรษฐกิจของไนจีเรียในป� 2566 จะเติบโต 3.0% ลดลงจากป� 2565 ท่ีคาดการณXว,าจะเติบโต 3.2% 

โดยราคาน้ำมันโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ส,งผลใหLไนจีเรียมีรายไดLจากการส,งออกน้ำมันไดLมากข้ึน 

แมLว,าเม่ือ มิ.ย.2565 ไนจีเรียจะสามารถผลิตน้ำมันไดLลดลงเหลือวันละ 1.158 ลLานบารXเรล จากเม่ือ ก.ค.2564 

ซ่ึงผลิตไดLวันละ 1.323 ลLานบารXเรล โดยคาดว,ารายไดLจากการส,งออกน้ำมันจะทำใหLเศรษฐกิจไนจีเรียเติบโต 

0.1% ในป� 2565 แต,รายไดLดังกล,าวจะไม,สามารถหนุนใหLเศรษฐกิจไนจีเรียเติบโตข้ึนไดLเท,าท่ีควร เน่ืองจาก

ไนจีเรียตLองนำเขLาสินคLาอุปโภคบริโภคและเช้ือเพลิงท่ีมีราคาแพง  

  2) ปQญหาการก,อการรLาย ปQจจุบันกลุ,ม Islamic State West Africa Province (ISWAP) ซ่ึง

แยกออกมาจากกลุ,ม Boko Haram เปUนกลุ,มหลักท่ีเคล่ือนไหวในภูมิภาค ตอ.น.ของไนจีเรีย หลังจากสามารถ

สังหารนาย Abubakar Shekau หัวหนLากลุ,ม Boko Haram เม่ือ 19 พ.ค.2564 ทำใหLยึดครองพ้ืนท่ี Sambisa 

Forest มาเปUนฐานท่ีม่ันของกลุ,มไดL โดยพ้ืนท่ีดังกล,าวเปUนจุดยุทธศาสตรXในการปฏิบัติการของกลุ,มท่ีดีกว,า   

ฐานท่ีม่ันเดิมซ่ึงอยู,บริเวณทะเลสาบชาด รวมท้ังยังสามารถควบคุมหน่ึงในเสLนทางหลักไปยังเมือง Maiduguri 

รัฐ Borno นอกจากน้ี เม่ือป� 2565 ยังเกิดเหตุก,อการรLายในภูมิภาค ตต.ต.ของประเทศเพ่ิมข้ึน ส,วนใหญ,มุ,งโจมตี

บุคคลและสถานท่ีท่ีเก่ียวขLองกับศาสนาคริสตX และมีความเส่ียงท่ีกลุ,มก,อการรLายจะก,อเหตุเพ่ิมข้ึนเพ่ือแสดง

ศักยภาพของกลุ,มในหLวงก,อการเลือกต้ังประธานาธิบดีใน 25 กุมภาพันธX 2566  

  3) สถานการณXทางการเมือง ไนจีเรียจะจัดการเลือกต้ังประธานาธิบดีใน 25 กุมภาพันธX 2566 เพ่ือ

ดำรงตำแหน,งต,อจากประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารี ท่ีจะครบวาระการดำรงตำแหน,งและไม,สามารถลงสมัครเลือกต้ัง

เปUนสมัยท่ี 3 ไดL โดยคู,แข,งขันชิงตำแหน,งประธานาธิบดีท่ีสำคัญไดLแก, นาย Bola Tinubu พรรครัฐบาล All 
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Progressives Congress (APC) และพรรคฝ�ายคLาน ไดLแก, นาย Peter Obi พรรค Labor Party และนาย Atiku 

Abubakar พรรค Peoples Democratic Party (PDP) 

  

ความสัมพันธ?ไทย-ไนจีเรีย 

  ไทยและไนจีเรียสถาปนาความสัมพันธXทางการทูตระหว,างกันเม่ือ 1 พ.ย.2505 ไทยเป̈ด 

สอท. และแต,งต้ัง ออท.ประจำท่ีลากอส เม่ือป� 2506 นับเปUน สอท. แห,งแรกของไทยในทวีปแอฟริกา แต,เม่ือ 

2 ก.ค.2539 ครม. มีมติป̈ด สอท. ณ ลากอส เปUนการช่ัวคราว ตามขLอเสนอของกระทรวงการต,างประเทศ 

เน่ืองจากปQญหาเรื่องงบประมาณและความปลอดภัย สอท. ณ ลากอส ไดLป¨ดทำการตั้งแต, 30 พ.ย.2539 

ต,อมา เมื่อ 18 ก.ค.2549 ครม. มีมติใหLป̈ด สอท. ณ ลากอส เปUนการถาวร และยLาย สอท. จากลากอสไปต้ังอยู, 

ณ อาบูจา เม่ือ ธ.ค.2549 

  สำหรับไนจีเรียเคยมอบหมายใหL สอท. ไนจีเรียประจำฟ̈ลิปป̈นสX มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศ

ไทย ต,อมา เม่ือ ก.พ.2543 ไนจีเรียไดLเป̈ด สอท. ท่ีกรุงเทพฯ   

   ไนจีเรียเคยเปUนตลาดนำเขLาขLาวท่ีสำคัญของไทย แต,ประกาศยกเลิกการนำเขLาขLาวจากไทย

เมื่อ 1 ม.ค.2561 เพราะสามารถผลิตขLาวไดLเพียงพอกับความตLองการในประเทศ จากการดำเนินโครงการ 

Presidential Fertilizer Initiative (PFI) โครงการ Anchor Borrowers และการสนันสนุนเงินกูLใหLกับ

เกษตรกรเพ่ือผลิตขLาว อย,างไรก็ตาม ไทยสามารถแสวงโอกาสผลักดันความร,วมมือดLานเทคโนโลยีการเกษตร 

รวมถึงการส,งออกเครื่องจักรกลการเกษตร และการตั้งโรงสีขLาวในไนจีเรีย เนื่องจากไทยมีศักยภาพและ

ความเช่ียวชาญในการพัฒนาดLานการเกษตรโดยเฉพาะขLาว อีกท้ังชาวไนจีเรียยังนิยมบริโภคขLาวไทยและ     

ใหLการยอมรับในดLานการผลิตขLาว  

  เม่ือป� 2564 มูลค,าการคLาระหว,างไทยกับไนจีเรียมีมูลค,า 1,238.87 ลLานดอลลารXสหรัฐ โดย

ไทยส,งออกไปยังไนจีเรียมูลค,า 280.62 ลLานดอลลารXสหรัฐ นำเขLามูลค,า 958.25 ลLานดอลลารXสหรัฐ ไทย

เปUนฝ�ายเสียเปรียบดุลการคLา 677.63 ลLานดอลลารXสหรัฐ สำหรับในช,วง ม.ค.-ก.ย.2565 มีมูลค,าการคLา 

1,338.66 ลLานดอลลารXสหรัฐ ไทยส,งออกมูลค,า 186.69 ลLานดอลลารXสหรัฐ และนำเขLามูลค,า 1,151.97 ลLาน

ดอลลารXสหรัฐ ไทยเปUนฝ�ายเสียเปรียบดุลการคLา 965.28 ลLานดอลลารXสหรัฐ โดยสินคLาส,งออกท่ีสำคัญของไทย 

ไดLแก, เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑXยาง ผลิตภัณฑXอลูมิเนียม อากาศยาน ยานอวกาศและส,วนประกอบ เคมีภัณฑX 

รถยนตX อุปกรณXและส,วนประกอบ สินคLานำเขLาที่สำคัญ ไดLแก, น้ำมันดิบ ก�าซธรรมชาติ สินแร,โลหะอื่น ๆ 

เศษโลหะและผลิตภัณฑX เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท,ง และทองคำ พืชและผลิตภัณฑXจากพืช ไมLซุง 

ไมLแปรรูปและผลิตภัณฑX  

 

--------------------------------------------------- 
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พล.ต. มูฮัมมาดู บูฮารี 

(Muhammadu Buhari) 

 

ตำแหน0ง   ประธานาธิบดีคนท่ี 15 ของไนจีเรีย 

 

เกิด    17 ธ.ค.2485 ท่ีเมือง Daura ในรัฐคัตซินา (อายุ 81 ป�/ป� 2566) 

 

ศาสนา    อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ      สมรสกับนาง Aisha Halilu มีบุตรชาย 1 คน หญิง 4 คน 

 

การศึกษา   

ป� 2506  - โรงเรียนนายรLอยท่ี Aldershot (the officers’ Cadet School in Aldershot) 

ในสหราชอาณาจักร 

ป� 2506-2507   - ฝ¬กเพ่ิมเติมในเร่ืองการบังคับหมวดทหารราบท่ีโรงเรียนทหารไนจีเรีย 

(Nigerian Military College, Kaduna) 

ป� 2508   - เรียนวิชาสัญญาบัตรดLานวิศวกรรมขนส,งท่ีโรงเรียนวิศวกรรมขนส,งทหารบก 

(Army Mechanical Transport School) ท่ี Borden สหราชอาณาจักร 

ป� 2516   - ศึกษาท่ีวิทยาลัยการป¦องกันประเทศ (Defence Services Staff College) 

เมือง Wellington อินเดีย  

ป� 2523     - ศึกษาต,อท่ี The United States Army War College 

 

ประวัติการทำงาน  

ป� 2506   - ประจำการในตำแหน,ง ร.ต. ท่ีกองพันทหารราบท่ี 2 ท่ีเมืองแอบีโอคูตา     

รัฐโอกูน ในตำแหน,งผูLบังคับหมวดทหารราบ  
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ป� 2517-2518  - รักษาการในตำแหน,งผูL บัญชาการการขนส,งและส,งกำลังบำรุงของ 

กองทัพบกไนจีเรียท่ีศูนยXบัญชาการการขนส,ง 

ป� 2518   - ผูLว,าการรัฐตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจควบคุมการพัฒนาดLานสังคม  

เศรษฐกิจ และการเมืองของรัฐ 

ป� 2519     - กรรมาธิการรัฐ (รัฐมนตรี) ดLานป̈โตรเลียมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ป� 2521     - ประธานบรรษัทป̈โตรเลียมแห,งชาติไนจีเรีย  

ป� 2521-2522   - เลขานุการกองทัพ ท่ีศูนยXบัญชาการกองทัพบกและเปUนสมาชิกของ  

คณะกรรมการทหารสูงสุด 

ป� 2526   - มียศ พล.ต. ไดL รับเลือกใหLปกครองประเทศโดยการยึดอำนาจจาก

ประธานาธิบดี Shehu Shagar  

ป� 2538-2541     - ประธานกองทุนป̈โตรเลียม (PTF) 

ป� 2546   - ลงเลือกต้ังประธานาธิบดีในนามผูLสมัครจากพรรค All Nigeria People’s 

Party (ANPP) และพ,ายแพLใหLกับ พล.อ.Olusegun Obasanjo   

ป� 2550    - ลงสมัครในนามพรรค ANPP อีกคร้ังโดยแข,งขันกับนาย Umaru Musa 

Yar’adua จากพรรค People’s Democratic Party (PDP) แต,พ,ายแพL  

ป� 2553   - ลาออกจากพรรค ANPP ไปสังกัดพรรค Congress for Progressive 

Change (CPC) ท่ีตนมีส,วนร,วมก,อต้ัง 

ป� 2554   - เปUนผูLแทนพรรค CPC ลงเลือกต้ังประธานาธิบดี แต,พ,ายแพLใหL กับ

ประธานาธิบดี Goodluck Jonathan  

มี.ค.2558   - ไดLรับเลือกต้ังเปUนประธานาธิบดี ในนามพรรค All Progressive Congress  

(APC) 

23 พ.ค.2562     - ไดLรับเลือกต้ังเปUนประธานาธิบดีสมัยท่ี 2 ดLวยคะแนนเสียง 56% 

 

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

 

ประธานาธิบดี  Muhammadu Buhari 

รองประธานาธิบดี   Yemi Osinbajo 

รมว.กระทรวงทรัพยากรป̈โตรเลียม  Muhammadu Buhari 

รมว.กระทรวงยุติธรรม  Abubakar Malami  

รมว.กระทรวงการต,างประเทศ  Geoffrey Onyeama  

รมว.กระทรวงการคลัง งบประมาณ และการวางแผนแห,งชาติ  Zainab Ahmed  

รมว.กระทรวงกลาโหม  Bashir Salihi Magashi 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  Adamu Adamu  

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม การคLา และการลงทุน  Richard Adeniyi Adebayo  

รมว.กระทรวงแรงงานและการจLางงาน  Chris Ngige  

รมว.กระทรวง Federal Capital Territory  Mohammed Musa Bello 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี  Adeleke Mamora 

รรก.รมว.กระทรวงพัฒนาเหมืองแร,และเหล็ก  Olamilekan Adegbite 

รมว.กระทรวงมหาดไทย  Rauf Aregbesola 

รมว.กระทรวงงานและท่ีอยู,อาศัย  Babatunde Fashola  

รมว.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท  Mohammad Mahmood Abubakar 

รมว.กระทรวงคมนาคม  Mu'azu Sambo 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข  Osagie Ehanire 

รมว.กระทรวงพลังงาน  Abubakar Aliyu 

รมว.กระทรวงกิจการสตรี  Paulen Tallen  

รมว.กระทรวงสามเหล่ียมปากแม,น้ำไนเจอรX  Umana Okon Umana  

รมว.กระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรม  Lai Mohammed  

รมว.กระทรวงส่ือสารและเศรษฐกิจดิจิทัล  Ali Isa Pantami 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดลLอม  Mohammed Hassan Abdullahi 

รมว.กระทรวงทรัพยากรน้ำ  Suleiman Adamu  

รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา  Sunday Dare 

รมว.กระทรวงการบิน   Sirika Hadi 

รมว.กระทรวงกิจการตำรวจ   Mohammed Maigari Dingyadi  
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รมว.กระทรวงมนุษยธรรม การจัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาสังคม Sadiya Umar Farouq 

รมว.กระทรวงกิจการพิเศษและกิจการระหว,างรัฐบาล  George Akume 

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

      (พ.ย.2565) 


