
สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   

1. ขอมูลท่ัวไป 2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ : 923,773 ตร.กม. (อันดับ 1 ของโลก) 
ประชากร : 201 ลานคน (2019)   
ภาษาราชการ : อังกฤษ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ : แก็สธรรมชาติ น้ำมันปโตรเลียม ดีบุก แรเหล็ก 
ถานหิน ตะกั่ว สังกะสี   
  
 

  ป2019 ป 2020 ป 2021F 
GDP (US$bn) 448.12 429.42 514.05 

GDP Per Capita (US$) 2,229.85 2,083.16 2,431.63 

GDP Growth (%) 2.2 -1.8 2.5 

สินคาสงออก : 1.น้ำมันปโตรเลียม (75.42%) 2.กาซปโตรเลียม (12.88%) 3.เรือและโครงสราง 

ลอยตัว (3.69%) 4.เรือไฟ (2.28%) 5.เมล็ดพืชและผลไม (0.94%) 

 
 

 ตลาดสงออก : 1.อินเดีย (15%) 2.สเปน (10.9%) 3.เนเธอรแลนด (8.6%) 4.แอฟริกาใต (7.6%) 

5.จีน (5.1%) 18.ไทย (1.7%) 

สินคานำเขา : 1.น้ำมันปโตรเลียม (14.55%) 2.รถยนตและยานยนตอื่น ๆ (5.51%) 3.ขาวสาลี 

(3.88%) 4.ยารักษาโรค (2.63%) 5.เลือดสำหรับใชในการรักษา (2.51%) 

ตลาดนำเขา : 1.จีน (28.8%) 2.สหรัฐอเมริกา (9.1%) 3.อินเดีย (7.9%) 4.เนเธอรแลนด (7.8%) 

5.เบลเยียม (3.8%)   
 

 

3. การคาระหวางไทย – สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   

 

ประเทศ 

มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

ป 2020 
ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) (ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) (ม.ค.-มิ.ย.) +/- (%) 

สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   1,132.43 818.69 48.07 179.18 150.27 71.94 953.25 668.42 43.59 

 

4. สินคาสงออกหลกัของไทย – สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย                                 5. สินคาหลักท่ีไทยนำเขา – สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   

 
 

หนวย : ลานเหรียญ USD หนวย : ลานเหรียญ USD 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

สินคา 

 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

+/- (%) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

  

สินคา 

 

ป 2020 

 

ป 2020 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

ป 2021 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

 

+/- (%) 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

เม็ดพลาสติก 29.5 13.4 40.8 204.86  น้ำมันดิบ 880.3 422.0 536.9 27.23 

อากาศยาน ยานอวกาศ และ

สวนประกอบ 

0.0 - 26.1 -  กาซธรรมชาติ 68.0 40.3 125.4 210.89 

ผลิตภัณฑยาง 40.3 18.2 25.5 39.91  สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ 

3.6 2.6 5.0 94.52 

ผลิตภัณฑอลูมิเนียม 7.4 1.9 6.9 256.21  พืชและผลิตภัณฑจากพืช 0.0 0.0 0.5 493,900.0

0 

เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษา

ผิว 

10.9 3.9 6.7 72.86  เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง

และทองคำ 

0.8 0.4 0.5 28.44 

เคมีภัณฑ 14.3 8.4 6.3 -24.17  กาแฟ ชา เครื่องเทศ 0.0 0.0 0.1 49.50 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 12.4 7.4 6.3 -14.89  ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ 0.3 0.1 0.0 -52.16 

เครื่องด่ืม 6.8 4.2 3.6 -14.05  ผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืน ๆ 0.0 0.0 0.0 337.04 

ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสำเร็จรูป

อ่ืน ๆ 

3.6 2.0 2.3 13.28  เครื่องประดับอัญมณี 0.0 0.0 0.0 -5.80 

ไมและผลิตภัณฑไม 4.0 2.5 2.2 -13.04  สิ่งพิมพ 0.0 0.0 0.0 140.00 

รวม 10 รายการ 129.3 61.9 126.7 104.71  รวม 10 รายการ 953.1 465.4 668.4 43.62 

อื่นๆ 49.9 25.5 23.6 -7.56  อื่นๆ 0.1 0.1 0.0 -84.38 

รวมท้ังส้ิน 179.2 87.4 150.3 71.94  รวมท้ังส้ิน 953.3 465.5 668.4 43.59 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 



 
 
 
 

6. สถานการณเศรษฐกิจ 

 

7. โอกาส/อุปสรรค 

 

 

 

 

 

- เมื่อ มี.ค.2560 ไนจีเรียริเริ่มการดำเนินการตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจ (Economic Recovery and  Growth Plan – ERPG) และกำลังดำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจแบบหลากหลาย โดยเพ่ิมการสนับสนุนดานการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของเอกชน และขับเคลื่อนดานอุตสาหกรรมน้ำมันและภาคการเกษตร 
สงผลใหไนจีเรียสามารถพ่ึงพาตนเองไดในภาคการเกษตร ลดการนำเขาจากตางประเทศ ทำใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไนจีเรียสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
แตสวนภาคการเกษตรยังคงประสบปญหาความขัดแยงจากการแยงชิงพ้ืนท่ีทำกินระหวางคนเลี้ยงปศุสัตวและเกษตรกรทางตอนกลางของประเทศ และ
ปญหาการกอการรายจากกลุม Boko Haram ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ท้ังน้ี ปจจุบัน ไนจีเรียประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางมาก โดยในป 
2563 ท่ีผานมา เศรษฐกิจไนจีเรียหดตัวลงถึงรอยละ 6.5 เน่ืองจากปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 และปญหาราคาน้ำมันตกต่ำลงท่ัวโลก ซึ่งไนจีเรีย
พ่ึงพาการสงออกน้ำมันมากถึง 70%  
- ปจจุบัน รัฐบาลไนจีเรียไดเขารวมโครงการ COVAX และไดเริ่มทำการฉีดวัคซีนใหประชากรไปแลวกวา 3.9 ลานโดส 

โอกาส 

- การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบหลากหลาย โดยเพ่ิมการสนับสนุนดานการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของเอกชน และขับเคลื่อนดานอุตสาหกรรมน้ำมันและ

ภาคการเกษตร เปนโอกาสของผูสงออกไทยในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรในการพัฒนาสินคาและขยายตลาดสงออกไปยังไนจีเรียและตลาดแอฟริกา

ตะวันตก เน่ืองจากเครื่องจักรการเกษตรขนาดกลางถึงยอมจากไทย มีคุณภาพดีและราคาไมสูงนัก เปนท่ีนิยมอยางมาก  

- แมวาไนจีเรียจะมีนโยบายพ่ึงพาตนเองไดในภาคการเกษตรและลดการนำเขาจากตางประเทศ แตภาคการผลิตอาหารและสินคาอุปโภคบริโภคก็ยังไมเพียงพอ

ตอความตองการบริโภคภายในประเทศ สำหรับประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการผลิตและสงออกอาหารท่ีเปนสิ่งสำคัญตอการดำรงชีพ จึงมีโอกาสท่ีจะขยายตลาด

การสงออกสินคาไปยังไนจีเรีย ไดแก อาหารสำเร็จรูป อาหารกระปอง ผัก/ผลไมกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง ขาว ของขบเคี้ยว และอาหารแปรรูปตาง ๆ ท่ีมีอายุ

การเก็บรักษาไดนาน  

- มีความตองการผลิตภัณฑหรือเวชภัณฑท่ีใชปองกันโรคเพ่ิมข้ึน เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และผลิตภัณฑฆาเช้ือ เปนตน เน่ืองจากระบบสุขอนามัยไนจีเรียยัง

ไมไดมาตรฐานและขาดแคลนอุปกรณปองกันโรค 

- เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2564 ท่ีผานมา ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาไดรวมตัวกันประกาศเริ่มใชความตกลงเขตการคาเสรีทวีปแอฟริกา (African Continental 

Free Trade Area : AfCFTA) ซึ่งถือเปนความตกลงการคาท่ีใหญท่ีสุดในทวีปแอฟริกา และเปนเขตการคาเสรีท่ีมีจำนวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก (54 ประเทศ) ซึ่ง

หาก AfCFTA มีผลบังคับใชอยางเต็มรูปแบบ จะเปนเขตการคาเสรีท่ีครอบคลุมประชากรกวา 1,200 ลานคน และเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาด

เศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 8 ของโลก มีขนาด GDP กวา 3 ลานลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึนมากกวาสองเทาภายในป 2593 มีการประเมินวา 

AfCFTA จะชวยเพ่ิมมูลคาการคาระหวางประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งผูประกอบการไทยอาจใชไนจีเรียเปนฐานในการขยายตลาดสงออกเขาสูภูมิภาคแอฟริกา

ตะวันตกได 

อุปสรรค  

- ขอจำกัดทางดานการชำระเงิน ดานระยะทางการขนสง ดานภาษาและวัฒนธรรมทางการคา 

- ปญหาการคอรัปช่ันของภาครัฐ อาจทำใหกระบวนการทางศลุกากรมีความลาชา 

ประเด็นขอเสนอ  

- นักลงทุนไทยสามารถแสวงหาโอกาสผลักดันความรวมมือดานเทคโนโลยีการเกษตร รวมไปถึงการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร และการตั้งโรงสีขาวในไนจีเรีย 

เน่ืองจากไทยมีศักยภาพและความเช่ียวชาญในการพัฒนาดานการเกษตรโดยเฉพาะขาว อีกท้ังชาวไนจีเรียยังนิยมบริโภคขาวไทยและใหการยอมรับในดานการ

ผลิตขาว 



 

 

 

 

 

 

8. กลยุทธ/กิจกรรม 

 
 
 

9. สำนักงานและเขตอาณา 

 
สาํนักพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 2 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
 
 

เปาหมายสงออกป 2021 : +2.2 
 

1. แผนการดำเนินงานเรงดวนเมื่อสถานการณโควิด-19 คลี่คลาย 

- ติดตามและสอบถามปญหา/อุปสรรคในการนำเขาสินคาจากผูนำเขารายสำคัญ เพ่ือประเมินผลกระทบในชวงมาตรการปองกันการระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 และหาแนวทางแกไขตามสภาพปญหา/ผลกระทบ 

- ใชสื่อออนไลนในการนำเสนอขาวและความเคลื่อนไหวของตลาดไปยังผูสงออกไทย 

- ดำเนินโครงการประชาสัมพันธสินคาของไทยผานสื่อสังคมสมัยใหม (social media) ท่ีเปนท่ีนิยมใน ทองถ่ิน ไดแก Instagram YouTube และ

Whatsapp) อยางตอเน่ือง พรอมท้ังใชผูมีอิทธิพลทางสังคมออนไลนเปนผูนำเสนอและเชิญชวน เนนเจาะผูบริโภคกลุมคนรุนใหมท่ีนิยมการสื่อสารผาน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีกำลังซื้อสูง  

2. พัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดแอฟริกา 

- โครงการจับคูธุรกิจผานระบบออนไลนในตลาดเกิดใหม Emerging Market Online Business Matching : ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และ

ลาตินอเมริกา ในกลุมสินคาเกษตรและอาหาร ช้ินสวนยานยนต เครื่องจักรกลการเกษตร สินคาสุขภาพและความงาม สินคาไลฟสไตล และสินคาตกแตง

บาน วันท่ี 3 สิงหาคม 2564  

- กิจกรรมเจรจาการคาผานระบบออนไลน สินคาอาหารและอุตสาหกรรมหนัก บูรณาการภูมิภาคแอฟริกา ระหวางวันท่ี 22-24 มิถุนายน 2564  

- กิจกรรมเผยแพรขอมูลการคาในรูปแบบบันทึกเสียงออนไลน (Podcast) ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยดวยขอมูลการตลาดภูมิภาค

อเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและCIS แอฟริกาและตะวันออกกลาง (สื่อออนไลน) (พ.ค. – ส.ค.64) 

3. งานแสดงสินคาในรูปแบบออนไลน และไฮบริด 

- งานแสดงสินคา THAIFEX – Virtual Trade Show (25-29 พ.ค.64) 

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) Virtual Trade Fair ครั้งท่ี 66 (22-24 มิ.ย.64) 

- งานแสดงสินคา THAIFEX Anuga Asia (Hybrid) 2021 (29 ก.ย.-ต.ค.64) 

- งานแสดงสินคาเครื่องจักรกลการเกษตร (ธ.ค. 64) 

สคต . ณ กรุงอาบูจา จำนวน 22 ประเทศ คือ  1. ไนจีเรีย 2. กานา 3. มอริเตเนีย 4. บูรกินา-ฟารโซ 5. กินี-บิเซา 6.เซียรลา-รีโอน  7. โตโก   

8. แกมเบีย 9. เซเนกัล 10. กินี 11.ไอวอรี โคต 12.ลิเบีย 13. มาลี 14. เบนิน 15. กาบอง 16. อิควอเทียร-กินี 17. แคเมอรูน 18. ไนเจอร 19. เซาโตเม

แอนดปรินซีเป 20. ชาด 21.คองโก 22. เคปเวิรด 
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