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ไทยกับไนจีเรียไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2505 โดยความสัมพันธระหวางสองประเทศดําเนินมาอยางราบร่ืนแนนแฟน ไทยมองเห็น
ศักยภาพของไนจีเรีย เพราะไนจีเรียเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
นํ้ามัน กาซ แรธาตุ และ ทรัพยากรอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีไนจีเรียยังมีประชากรมากกวา 140
ลานคน ซึ่งเปนตลาดที่มีอุปสงคตอสินคาอุปโภค บริโภคจํานวนมาก และ สามารถเปนตลาดรองรับ
สินคาขนาดใหญ ไนจีเรียจึงเอ้ือตอการคาและการลงทุน ไนจีเรียวางยุทธศาสตรที่จะพัฒนาประเทศ
ไปสูความมั่งคั่งโดยอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะนํ้ามันและกาซที่มี
อยู ไนจีเรียจึงสงเสริมการคาระหวางประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ (Foreign direct
investment: FDI) อีกทั้งยังแสวงหาความชวยเหลือ ความรวมมือจากตางประเทศในทุกๆดาน ซึ่งถือ
เปนสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน
จากตางประเทศ และเน่ืองจากไทยมีความกาวหนาในดานการพัฒนา การคา การลงทุน ฯลฯ จึงมี
เปาหมายจะแสวงหาลูทางเพิ่มพูนความสัมพันธกับไนจีเรียในทุกๆดาน เพื่อผลประโยชนรวมกัน

ในแงเศรษฐกิจ ไทยแสวงหาตลาดใหมในแอฟริกา และพิจารณาเห็นวา ไนจีเรียเปนตลาดที่
มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดขาวและสินคาอุปโภค บริโภค ของไทย นอกจากน้ีไนจีเรียยังมีศักยภาพ
ดานการลงทุน ที่จะเชื่อมโยงไปสูการเขาถึงทรัพยากรธรรมช าติ และตลาดทั้งหลายในไนจีเรีย
ตลอดจนประเทศเพื่อนบาน และประเทศตะวันตก ที่เสนอโควตาพิเศษใหแกไนจีเรีย โดยยกเวน
ภาษีนําเขาสินคาดวย

ไทยไดกําหนดยุทธศาสตร ARMI เพื่อใชในการสงเสริมผลประโยชนของไทย ในแอฟริกา
โดยรวม กลาวคือ

A = ASSISTANCE
R = RESOURCES
M= MARKETS
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I = INVESTMENT
โดยยุทธศาสตรดังกลาว จะใชการใหความชวยเหลือดานการพัฒนา (ASSISTANCE)

เชื่อมโยงไปสูการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES) ตลาด (MARKETS) และโอกาสใน
การลงทุน (INVESTMENT) เพื่อพัฒนาทรัพยากรและวัตถุดิบในไนจีเรีย

การศึกษายุทธศาสตร ARMI วาจะสามารถขับเคลื่อนไดหรือไมเพียงใดในไนจีเรีย ในแง
การคาและการลงทุน จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจและผลการศึกษาอาจจะนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
ยุทธศาสตร ARMI ในไนจีเรียใหมีความเหมาะสมตอไป

โดยการศึกษาน้ีไดใชวิธีวิเคราะหแบบ SWOT Analysis (S = STRENGTH, W =
WEAKNESS, O = OPPORTUNITY และ T = THREAT) ในการพิจารณาโอกาสและความทาทาย
ของไนจีเรียเปนหลัก และพิจารณาจุดออน จุดแข็งของไทย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI
เปนสําคัญ

ผลการศึกษาปรากฏวา ไนจีเรียมีโอกาสคอนขางมากสําหรับการคาและการลงทุนของไทย
เน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีตลาดรองรับสินคาขนาดใหญ แตไนจีเรียเองก็มี
ความทาทายตอการคาและการลงทุนอยูมากเชนกัน อาทิเชน ปญหาการกีดกันทางการคาในรูปแบบ
ตางๆ ความหวาดระแวงตอตางชาติที่เขาไปลงทุน โดยเกรงวาจะไปตักตวงทรัพยากรธรรมชาติของ
ไนจีเรียอยางไมเปนธรรม ความลาหลังทางดานโครงสรางพื้นฐาน ความไมแนนอนของกฎระเบียบ
ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ปญหาความขัดแยงในสังคมทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา และความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม หลายประเทศไดเขาไปดําเนินการคาและการ
ลงทุนในไนจีเรียอยางตอเน่ือง ซึ่งประเทศเหลาน้ีลวนมีศักยภาพในการดําเนินยุทธศาสตรตางๆ เพื่อ
แสวงหาประโยชนทางการคา และการลงทุนในไนจีเรียคอนขางสูง ประเทศจากซีกโลกตะวันออกมี
จีนและอินเดีย เปนตน ซึ่งไทยควรพิจารณาตัวอยางที่ดีในการดําเนินยุทธศาสตรของประเทศเหลาน้ี
เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของไทยในไนจีเรียดวย

ผลการศึกษา จุดแข็งและจุดออนของไทยในการดําเนินยุทธศาสตร ARMI ในไนจีเรีย
พบวาไทยมีจุดแข็ง ที่สามารถเสนอความชวยเหลือ (ASSISTANCE) ในดานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนา ในรูปแบบทุนฝกอบรมระยะสั้น เนนสาขาวิชาที่ไทยมีความกาวหนา อาทิ การสาธารณสุข
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การสงเสริมเศรษฐกิจ SME ฯลฯ แตจุดดอยในดานน้ีก็คือ ปริมาณทุนฝกอบรมฯ ที่ไทยใหแก
ไนจีเรียในปหน่ึงๆ มีจํานวนนอย เพียง 2-3 ทุนเทาน้ัน และเมื่อไทยมีนโยบายจะใชยุทธศาสตรการ
ใหความชวยเหลือ (ASSISTANCE) มุงสูการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES) ตลาด
สินคา (MARKETS) และโอกาสทางดานการลงทุน (INVESTMENT) ควรจะมีการประเมิน
สถานภาพของไนจีเรีย เพื่อยกระดับความรวมมือดานการใหความชวยเหลือระหวางไทยกับไนจีเรีย
ในขั้นสูงขึ้น เชน ความรวมมือทางดานเอดส โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ไนจีเรียตองการ
หรือโครงการขนาดใหญอ่ืนๆ ที่ใชงบประมาณมาก ไทยกับไนจีเรีย อาจจะตกลงออกคาใชจาย
รวมกัน เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดระหวางไทยกับไนจีเรีย เปนตน

จุดดอยของการดําเนินยุทธศาสตร ARMI ของไทยที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การขาด
ปฏิสัมพันธกับไนจีเรียในระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ไทยควรพิจารณาจัดใหผูนําและคณะผูแทน
ระดับสูงไปเยือนไนจีเรียอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับรูความตองการซึ่งกันและกัน และหาลูทางที่จะ
รวมมือกันอยางใกลชิดตอไป และการจัดใหมีภาคเอกชนติดตามคณะผูแทนภาครัฐ ไปเยือนไนจีเรีย
อยางเปนทางการดวย ก็จะเปนโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะไดคุนเคยกับประเทศไนจีเรีย และอาจเปน
โอกาสในการทํา Business matching และพบคูคาที่จะเปนประโยชนตอการการคาและการลงทุน
ระหวางทั้งสองประเทศตอไปอีกดวย

ผลการศึกษาสรุปไดวา ยุทธศาสตร ARMI ที่ฝายไทยกําหนด โดยมีเปาหมายในการเขาไป
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดสินคา และโอกาสการลงทุนในไนจีเรีย มีความเหมาะสม โดย
ยุทธศาสตรน้ีเนนการใหความชวยเหลือ (ASSISTANCE) เปนกลไกหลัก แตลําพังยุทธศาสตร
ดังกลาวคงจะทําใหไทยบรรลุเปาหมายทางการคา และการลงทุนไมไดมาก ความจําเปนที่จะต องมี
กลยุทธและมาตรการอ่ืนๆ ชวยเสริม เปนสิ่งที่จะตองพิจารณา ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีก็มีรายละเอียด
ขอสรุป ขอเสนอแนะ สําหรับประเด็นน้ีไวมากพอสมควร ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนฐานความรู
สําหรับการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาตร ARMI ของไทยในไนจีเรียอยางลึกซึ้งตอไป
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) ฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ
คณาจารยที่ปรึกษาผูมีพระคุณ ซึ่งประกอบดวย เอกอัครราชทูต ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา
ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี และ รองศาสตราจารย ดร.พลภัทร บุราคม ที่ไดใหคําแนะนํา
แกไขใหรายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ีเปนไปตามหลักวิชาการที่ไดมาตรฐาน และทําใหผูเขียน
เขียนรายงานน้ีจนสําเร็จไปไดดวยดี ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งไว ณ ที่น้ี

 พรอมกันน้ีผูเขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตมานพ เมฆประยูรทอง และขอขอบคุณ
คุณฤาชัย จันทรสมบัติ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
และภรรยา ที่ไดใหความสนับสนุนผูเขียนในดานตางๆ ผูเขียนขอขอบคุณคุณกรณิณท โกมารทัต
เจาหนาที่โตะไนจีเรีย กองแอฟริกา กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ไดใหแนวคิดและ
ขอมูลในการจัดทํารายงานฯ เปนอยางดี

ทายที่สุดผู เขียนขอขอบคุณนางงามจิต วัฒนธรรมาวุธ ภรรยาของผู เขียนผูมากดวย
ประสบการณไนจีเรีย นางบุณยพิศาล ฮันน่ีบัน บุตรสาว นายอรรถบุญญ วัฒนธรรมาวุธ บุตรชาย
และนางสาวมนสิชา สมฤทธิ์  ตลอดจนเจาหนาที่สถาบันเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศที่มีสวนชวยเหลือผูเขียนใหสามารถจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ีจนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา

1. สภาพและความสําคญัของปญหา

ในปจจุบันภาคเอกชนของไทยมุงหวังใหภาครัฐมีบทบาทนําในการเจาะตลาดตางประเทศ
โดยเฉพาะการแสวงหาตลาดใหม สําหรับธุรกิจ การคา การลงทุน ในหลายสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
ตลาดใหมดังกลาวมุงถึงตลาดในภูมิภาคแอฟริกาเปนสําคัญดวย ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ประสงคที่
จะสนองตอบภาคเอกชนไทยในการเจาะตลาดในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งมีทั้งโอกาสและความทาทาย
ซึ่งการแสวงหาผลประโยชนในดานการคาและการลงทุนของไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคแอฟริกาน้ัน ภาครัฐและภาคเอกชนไทยควรที่จะตองเดินเคียงคูกันไปตามยุทธศาสตรที่
กําหนด

ยุทธศาสตรARMI ของกระทรวงการตางประเทศเปนแนวทางในการรักษาและสงเสริม
ผลประโยชนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมีการใหความชวยเหลือเพื่อสรางและกระชับ
ความสัมพันธ (ASSISTANCE: A) การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES: R) การ
สงเสริมและแสวงหาตลาดการคา (MARKET: M) และการสงเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตลาด
และเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ     (INVESTMENT: I) (รายละเอียดดูภาคผนวก ข)

โดยที่ยุทธศาสตร ARMI เปนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นเพื่อใชกับประเทศเปาหมายของไทย
ในภูมิภาคแอฟริกาทุกประเทศ จึงสันนิษฐานในเบื้องตนวายุทธศาสตรดังกลาวอาจจะมีความ
เหมาะสมในบางประเทศและอาจจะมีสวนที่ตองปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับบางประเทศ ซึ่งโดย
ปกติสภาพการณในตางประเทศหรือระหวางประเทศมีตัวแปรที่ควบคุมคอนขางยากกวาปจจัย
ภายในประเทศ ยุทธศาสตรจึงตองมีการการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับลักษณะของประเทศ
น้ันๆ  นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงประเทศคูแขงรายอ่ืนๆ ที่มีความไดเปรียบกวาไทยในแงความ
เปนมาทางประวัติศาสตร ความกาวหนาดานการพัฒนา ความพรอมทางดานเงินทุน การใหความ
ชวยเหลือ ฯลฯ อีกดวย  ในฐานะที่สถานเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาทีมไทยในประเทศผูรับ จึงเปน
ความรับผิดชอบหลักในการดําเนินภารกิจรักษาและสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทย -
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ไนจีเรียในทุกๆดานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร ARMI ซึ่งจะสงผลดีตอโอกาสในการ
เจาะตลาดใหมดังที่ภาครัฐและภาคเอกชนมุงหวัง  ทั้งน้ีหากยุทธศาสตรดังกลาวมีความเหมาะสม
แลวก็จะไดเสนอแนะใหมีการนําไปปฏิบัติ (Implementation) อยางจริงจัง แตหากยุทธศาสตรมี
จุดออนจุดบกพรองหรือมีปญหาและอุปสรรคในเชิงปฏิบัติก็จะมีขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
ปรับปรุงตอไป

การศึกษายุทธศาสตรของไทยตอการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในภูมิภาค
แอฟริกาที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดขึ้นคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกรณีของไนจีเรีย โดย
การศึกษาต้ังอยูบนสมมติฐานที่วายุทธศาสตร ARMI มีลักษณะที่ครอบคลุมประเทศเปาหมายของ
ไทยทั้งภูมิภาค  จึงนาจะมีความเหมาะสมและขอจํากัดในการนําไปปฏิบัติในรายประเทศ โดยเฉพาะ
ไนจีเรียซึ่งเปนประเทศที่ถูกกําหนดใหเปนประเทศที่มีสภาพการณพิเศษ มีปญหาเสถียรภาพทาง
การเมือง มีปญหาการฉอราษฎรบังหลวง มีปญหาระบบบริหารราชการไมมีประสิทธิภาพ มีปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ แตเมื่อพิจารณาถึ ง
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคาการลงทุนจึงไมควรที่จะมองขามไนจีเรียที่มี
ทรัพยากรธรรมชาตินํ้ามัน กาซธรรมชาติ แรธาตุ ฯลฯ มหาศาล และอุปสงคตอสินคาอุปโภคและ
บริโภคที่ไนจีเรียยังคงนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมากเพื่อสนองความตองการของประชากร
ภายในประเทศที่หนาแนน  ทั้งน้ีโอกาสทางการคาการลงทุนไดดึงดูดตางชาติใหเขาไปทําการคาการ
ลงทุน หลายประเทศหวังทรัพยากรธรรมชาติ หวังการมีสวนแบงหรือครอบครองตลาด
ภายในประเทศของไนจีเรียที่มีขนาดใหญ  ซึ่งประเทศในเอเซียก็มีจีน อินเดียที่โดดเดนเปนอยางมาก
ในการเขาไปแสวงหาผลประโยชนทางการคาการลงทุนในไนจีเรีย จึงเหมาะสมที่จะศึกษา
ยุทธศาสตรของประเทศทั้งสองเพื่อนํามาเปนแนวทางของไทยตอไป

ไทยและไนจีเรียมีประวัติความสัมพันธที่ดีตอกันมายาวนาน ทั้งสองประเทศไดสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2505 และในปตอมาฝายไทยไดเปดสถาน
เอกอัครราชทูตที่กรุงลากอส (เมืองหลวงเกา) นับเปนสถานเอกอัครราชทูตแหงแรกของไทยในทวีป
แอฟริกา เน่ืองจากปญหาเร่ืองงบประมาณและปญหาความไมปลอดภัยในไนจีเรียฝายไทยจึงไดปด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอสต้ังแตวันที่  30 พฤศจิกายน 2539 และตอมาฝายไทยไดเปด
สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอาบูจา เมืองหลวงใหมของไนจีเรียเมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และเปด
สํานักงานสงเสริมการคาไทยในตางประเทศที่กรุงอาบูจาเมื่อเดือนกรกฎาคม  2552 สําหรับฝาย
ไนจีเรียไดเปดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯกอนหนาน้ี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2543 จึงกลาวไดวา
ทั้งสองประเทศตางเห็นประโยชนตอการมีความสัมพันธอันดีตอกัน
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ไนจีเรียเปนประเทศหน่ึงในภูมิภาคแอฟริกาที่ประเทศไทยไดใหความสนใจเพิ่มขึ้นโดยมุง
การเพิ่มระดับความสัมพันธทวิภาคีในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะการมองหาชองทางเพิ่มการคาและการ
ลงทุนระหวางกัน ทั้งน้ีไนจีเรียมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมีประมาณ 152 ลานคน1

โดยเศรษฐกิจของไนจีเรียมีขนาดใหญเปนอันดับสอง ในกลุมประเทศ Sub-Sahara มีผลิตภัณฑมวล
รวม (GDP) ในป 2009 ที่ 167.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ2 รายไดตอหัวของไนจีเรีย ประมาณ 1,100
เหรียญสหรัฐฯ โดยอัตราการเติบโตของ GDP ในป 2009 อยูที่ 5%  รายไดหลักของไนจีเรียมาจาก
นํ้ามันและกาซธรรมชาติ โดยสามารถแบงออกเปนภาคเกษตรกรรมรอยละ 41 ภาคอุตสาหกรรม
รอยละ 13 ภาคการผลิตนํ้ามันและกาซธรรมชาติรอยละ 25 และภาคการบริการอ่ืนๆอีกรอยละ 21
แตรายได 95% จากการสงออกมาจากนํ้ามัน และ 80% ของงบประมาณประเทศก็มาจากรายไดภาค
การผลิตนํ้ามันเชนกัน3

ไนจีเรียผลิตนํ้ามันไดมากที่สุดในแอฟริกา เปนอันดับที่ 6 ของโลก และสงออกเปนอันดับที่
8 ของโลก โดยผลิตไดเฉลี่ยระหวาง 1.6-2.3 ลานบารเรล ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะในประเทศ ไนจีเรียยัง
มีนํ้ามันสํารองเปนอันดับ 10 ของโลก คือประมาณ 36.2 พันลานบารเรล นอกจากนํ้ามันแลว
ไนจีเรียยังเปนผูผลิตกาซธรรมชาติมากที่สุดในแอฟริกา และมีแหลงกาซสํารองเปนอันดับ 7 ของ
โลก โดยมีแหลงกาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลูกบาศกเมตร แตยังไมสามารถนํากาซเหลาน้ีมา
ใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ4 นอกจากน้ีไนจีเรียยังมีแรที่มีคาเปนจํานวนมาก เชน แร
เหล็ก ดีบุก ถานหิน และยิปซั่ม

ในภาคการเกษตรไนจีเรียเปนประเทศผูปลูกมันสําปะหลังไดมากที่สุดในโลก ประมาณป
ละ 50 ลานตัน แตยังไมสามารถแปรรูปมันสําปะหลังเพื่อการสงออกได และยังขาดแคลนโรงงาน
แปรรูปมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคภายในประเทศอีกดวย สวนผลิตภัณฑทางการเกษตรอ่ืนๆที่
สําคัญคือ เมล็ดโกโก ขาวฟาง ขาวสาร และยางพารา เปนตน อยางไรก็ตามภาคการเกษตรของ
ไนจีเรียยังไดรับการจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ
ภายในประเทศโดยเฉพาะ ขาว ไนจีเรียสามารถปลูกขาวไดประมาณปละ 3.3 ลานตัน แตมีความ
ตองการบริโภคขาวถึงประมาณปละ 4.8 ลานตัน ดังน้ันจึงจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศ

1 Central Intelligence Agency 2010
2 เร่ืองเดียวกัน
3 Corporate Nigeria 2009
4 U.S. Department of Energy 2010
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จํานวน 1.5-2.0 ลานตันในแตละป  โดยไทยเปนประเทศที่สงออกขาวไปไนจีเรียมากที่สุดถึง 8 แสน
ตัน5

ในภาคการคา ไนจีเรียสามารถสงออกเปนมูลคา 45.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยการ
สงออกนํ้ามันเปนสัดสวนถึง 95% ประเทศที่นําเขาสินคาจากไนจีเรียมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา
(51%) บราซิล (8%) เสปน (8%) ไนจีเรียมีการนําเขาเปนมูลคา 42.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
การนําเขา เคร่ืองจักร เคมีภัณฑ อุปกรณขนสง สินคาอุตสาหกรรม อาหาร และปศุสัตว โดยประเทศ
ที่สงออกสินคาใหไนจีเรียมากที่สุดคือ จีน (11%) เนเธอรแลนด (8%) สหรัฐอเมริกา (8%) และ-
สหราชอาณาจักร (6%)6

โครงสรางพื้นฐานของไนจีเรียโดยรวม อยูในชวงกําลังพัฒนา ดําเนินการและวางแผนฟนฟู
อยางตอเน่ือง โดยที่ภาครัฐของไนจีเรียยังมีความตองการความรวมมืออยางมากจากตางประเทศใน
เร่ืองเงินทุน และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเร่ืองระบบการขนสงทางบก ทางรถไฟ และการขนสงทาง
เรือ ในสวนระบบขนสงทางบก ประเทศไนจีเรียมีถนนอยูประมาณ 193,300 กิโลเมตร (2009) โดย
แบงออกเปนถนนลาดยางประมาณ 29,000 กิโลเมตร โดยถนนลาดยางสวนใหญ และที่มีสภาพที่ดี
จะมีอยูในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของประเทศ (Cacao Belt) ที่มีการขนสินคาระหวางประเทศเปน
จํานวนมาก7 แมระบบการขนสงในสวนอ่ืนของประเทศยังอยูในสภาพที่ไมเอ้ืออํานวยตอการ
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพก็ตามแตก็มีแผนปรับปรุงระบบโดยใชความรวมมือระหวางรัฐบาล
ทองถิ่นและภาคเอกชน

เน่ืองจากเศรษฐกิจและประชากรของประเทศไนจีเรียไดมีการเติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึง
ไดมีการขยายของภาคอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง ภาคการผลิตไฟฟาจึงคอนขางเปนปญหาในการ
ผลิตและในการจายไฟฟาที่ไมสม่ําเสมอ และไมเพียงพอตอความตองการ  แตก็เปนโอกาสตอการ
ลงทุนจากตางชาติที่จะสนองตอบความตองการของภาครัฐที่ประสงคใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท
ในการสรางโรงงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการผลิตไฟฟา ซึ่งทางรัฐบาลไดวางเปาหมายที่จะ
ผลิตไฟฟาใหไดถึง 7000 MW ภายในป 2011 จากในปจจุบันที่มีกําลังผลิตเพียง 4500-6000 MW
เทาน้ัน

5 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงอาบูจา 2553
6 Corporate Nigeria 2009, Central Intelligence Agency  2010
7 Corporate Nigeria 2009, Central Intelligency Agency 2010
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จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาไนจีเรียเปนประเทศที่กําลังมีการพัฒนา และมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจคอนขางสูง รวมถึงมีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางมาก โดยเฉพาะนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติ ที่ยังไมไดมีการแปรรูปอยางเต็มประสิทธิภาพ ไนจีเรียจึงมีศักยภาพในการเปนตลาด
สําหรับสินคาอุปโภคบริโภคขนาดใหญไดและเปนแหลงของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงวัตถุดิบ ที่
ประเทศไทยเราควรแสวงหาทั้งโอกาสและผลประโยชนในดานการคาและการลงทุน ดังน้ัน
การศึกษาความเหมาะสมและขอจํากัดในการปฏิบัติของยุทธศาสตรของไทยในภูมิภาคแอฟริกาโดย
ใชประเทศไนจีเรียเปนกรณีศึกษา จึงมีวัตถุประสงคในการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมสูงสุด ตอไป
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา

2.1 เพื่อศึกษายุทธศาสตร ARMI โดยเนนการคาการลงทุนระหวางไทยกับไนจีเรียเปนหลัก
2.2 เพื่อศึกษาโอกาสและศักยภาพในการสงเสริมการคาการลงทุนระหวางไทยไนจีเรีย โดย

การวิเคราะหแบบ SWOT
2.3 เพื่อเสนอขอสรุปและขอเสนอแนะตอยุทธศาสตร ARMI สําหรับไนจีเรีย

3. ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา

3.1 ยืนยันความเหมาะสมหรือเสนอความคิดแยงตอยุทธศาสตร ARMI ในการนําไป
ประยุกตใชกับไนจีเรีย

3.2 เสนอแนะการแกไขปรับปรุงจุดออนจุดบกพรองของยุทธศาสตร ARMI ใหเหมาะสม
กับการประยุกตใชกับไนจีเรีย

3.3 ผลการศึกษาจะเปนฐานความรูในการศึกษาตอยอด ในการวางกลยุทธเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ใหบรรลุเปาหมายตอไป
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMI ของไทยตอไนจีเรีย

1. แนวคิดและทฤษฎีที่จะนํามาเปนกรอบในการศึกษา

1.1 แนวความคิดพาณิชยนิยม (Mercantilism) โดยที่แนวความคิดคลาสสิคของอดัม สมิธ
(Absolute  advantage) แมจะไดอธิบายการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศไววาทางที่
จะนําประเทศไปสูความรํ่ารวยตองทําทุกวิถีทางที่จะใหมีการสงออกมากขึ้น8 แตก็ยังเปนคําอธิบายที่
ไมสมบูรณ  ตอมาในชวงตนศตวรรษที่สิบเกา David Ricardo ไดเสนอแนวความคิดประโยชนเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative advantage) อธิบายการคาระหวางประเทศไดดียิ่งขึ้นสรุปไดวาการ
สงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประเทศคูคามีขอไดเปรียบเชิง
การผลิตสินคาประเภทใดประเภทหน่ึง  ซึ่งจะนํามาซึ่งความเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ
น้ันๆ  กลาวคือแทนที่ประเทศหน่ึงจะผลิตสินคาที่ตนไมมีฐานการผลิตที่ดีพอ ประเทศน้ันจะไดรับ
ประโยชนจากการนําเขาสินคาน้ันมากกวา  โดยที่ประเทศที่ผลิตสินคาน้ันก็จะสามารถสงออกและ
ขยายฐานการผลิตไดกวางขวางขึ้น 9 จึงสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศคูคา  แนวความคิด
Comparative advantage ก็ไดสอดคลองกับแนวการคาเสรี(Free trade) ในยุคน้ีดวย  ซึ่งการลดการกีด
กันทางการคาน้ีจะชวยเพิ่มการพึ่งพาการคาซึ่งกันและกันและมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน

ในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) โลกไดแคบลง มีผลใหการคาการลงทุนขยายเพิ่ม
โดยเฉพาะโลกาภิวัฒนไดสงผลในสามดานหลักๆ กลาวคือ 1) การขยายของตลาดการคาระหวาง
ประเทศอยางรวดเร็ว 2) การปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวของกับการคาและเศรษฐกิจ 3) การเคลื่อนไหว
ทางสังคมและการเมืองใหมๆ ในแงของการคาการลงทุน โลกาภิวัฒนไดเรงใหเกิดการเพิ่มปริมาณ
และความรวดเร็วในทางการคาและบริการ และกอใหเกิดการเพิ่มโอกาสทางการคาในโลก
นอกจากน้ันโลกาภิวัฒนไดทําใหเกิดการสรางสถาบันที่สงเสริมการคา และดูแลผลกระทบของ
การคาเศรษฐกิจภายในของประเทศตางๆ กลาวโดยสรุปโลกาภิวัฒนชวยเพิ่มพูนการคาการ

8 ดร. เยาวเรศ ทับพันธุ 2549: 18, 21, 172.
9 Suranovic 2007: Ch. 40-0.
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เคลื่อนยายเงินทุน เพิ่มการลงทุนและการเคลื่อนยายประชากรขามชาติ เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
ดวย10

1.2 ทฤษฎีความรวมมือ (Cooperation theory) ศึกษาในประเด็นที่วาประเทศที่มี
ความสัมพันธทวิภาคีที่ราบร่ืนอยางเชนไทย-ไนจีเรียยอมมุงที่จะสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางกัน
(Interaction) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกๆ ดานรวมถึงการคา การลงทุนดวย เพื่อผลประโยชน
รวมกันของทั้งสองฝาย

K.J. Holsti กลาวในหนังสือ International Politics: A Framework for Analysis วารัฐตางๆ
โดยปกติมีกิจกรรมที่จะสงเสริมสันติภาพมากกวาสรางความขัดแยงระหวางประเทศ มีการสราง
หลายสิ่งหลายอยางที่เราใหคุณคา เชน การเพิ่มพูนการคา การสงเสริมสวัสดิการสาธารณะ การ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การขจัดความทุกขยากของประชาชน และอีกหลายๆ กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  รัฐตางๆ เรียนรูที่จะใหคุณคานโยบายประสานความรวมมือ
กับรัฐอ่ืนๆ ดวยการกําหนดระบบตางตอบแทน (Reciprocity) ขึ้นมาเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชน
รวมกัน11

ตอมาในยุคปจจุบันไดเกิดแนวปฏิบัติดานการรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบ South-
South Cooperation ซึ่งความรวมมือในลักษณะน้ีเปนความรวมมือที่ไมคิดเอาเปรียบ แตต้ังอยูบน
หลักความเสมอภาค ทั้งน้ี แนวทางปฏิบัติ South-South Cooperation มีที่มาจากการที่ประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลายไดรวมกันทํางานเพื่อแสวงหาทางออกในการแกไขความทาทายในดานการพัฒ นา
รวมกัน  ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายไดแลกเปลี่ยนประสบการณดานความสําเร็จจากบทเรียน
ตางๆ  สงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการ  ดานเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาระหวางกัน นอกจากน้ัน
มีการสรางความเปนหุนสวนใหมๆ ระหวางกันอีกดวย12  ความรวมมือระหวางไทย-ไนจีเรียสามารถ
อธิบายดวยแนวปฏิบัติน้ีได

10 Woods 1996: 1-3
11 Holsti 1994:  433
12 UNDP 2010
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2. ระเบียบวิธีการศึกษา

2.1 ศึกษาจากหนังสือ อาทิ Corporate Nigeria 2006 2007 และ 2009 ซึ่งใหแนวทางการทํา
ธุรกิจ การคาการลงทุนในไนจีเรีย ตําราแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคาและความรวมมือระหวาง
ประเทศ เอกสารทางวิชาการ เอกสารการประชุม เอกสารทางราชการ บทความ ประสบการณจาก
การปฏิบั ติงานในพื้นที่ ของผูศึกษา ระหวางป 2549-2553 การสนทนากับ เจาหนาที่สถาน
เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจําประเทศไทย  และนักธุรกิจไนจีเรียที่เดินทางมาเยือนไทย สถิติขอมูล
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของโดยจะนําเสนอในรูปตารางขอมูล

2.2 จะใช SWOT Analysis ซึ่งมีนาย Albert Humphrey เปนตนคิดในการศึกษาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของไทยตอไนจีเรีย โดยจะเนนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งทั้งของ
ไทยและไนจีเรียเพื่อศึกษาความเหมาะสม อุปสรรค และปญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว

การใช SWOT Analysis ในการวิเคราะหยุทธศาสตรฯ มีความเหมาะสมเน่ืองจากเปน
วิธีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic planning method) เพื่อประเมินจุดแข็ง (STRENGTHS: S)
จุดออน (WEAKNESSES: W) โอกาส (OPPORTUNITIES: O) และความทาทาย (THREATS: T) ที่
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการตางๆ ในเชิงแขงขันทางธุรกิจ วิธีการน้ีจะพิจารณาปจจัยตางๆ ที่จะเอ้ือ
หรือเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายที่กําหนดหรือไม ดังน้ี

2.1.1 จุดแข็ง ปจจัยที่เอ้ือตอการบรรลุเปาหมาย
2.1.2 จุดออน ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
2.1.3 โอกาส สภาพการณภายนอก (External conditions) ที่จะเอ้ือตอการบรรลุเปาหมาย
2.1.4 สิ่งทาทาย สภาพการณภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย

2.3 การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตรของประเทศอ่ืนตอไนจีเรีย เชน จีน อินเดีย เพื่อ
วิเคราะหยุทธศาสตรของไทย
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3. ขอบเขตในการศึกษา

การศึกษายุทธศาสตร ARMI ประยุกตใชตอไนจีเรียเปนกรณีศึกษา จะเนนกระทําในกรอบ
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับไนจีเรียในดานการคาและการลงทุนโดยเนนในชวงที่รัฐบาล
ไทยไดเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา (เมืองหลวงใหม) ขึ้นอีกคร้ังหน่ึงเมื่อเดือนธันวาคม
2549 (ภายหลังที่ปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เมื่อ ป พ.ศ. 2539) ซึ่งในชวงน้ีไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตร ARMI ขึ้นใชในป พ.ศ.2551 และนอกจากน้ันจะวิเคราะหแนวโนมในอนาคต
เปนสําคัญดวย



11

บทที่ 3
การวิเคราะหยุทธศาสตร ARMI

การศึกษาคร้ังน้ีใชแนววิเคราะห SWOT Analysis พิจารณาไนจีเรียในดานความเขมแข็ง
(STRENGTHS) ที่สําคัญไดแก สภาพทางภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ตลาดขนาด
ใหญ รัฐบาลมียุทธศาสตรและวิสัยทัศนในการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ในการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญมั่งคั่งในอนาคตอันใกล วาสามารถกอใหเกิดโอกาส (OPPORTUNITIES) แกไทย ที่
จะแสวงหาความรวมมือดานการพัฒนา การคา การลงทุนในไนจีเรีย ตามยุทธศาสตร ARMI ที่
กําหนดไวขณะเดียวกันก็จะศึกษาปจจัยที่ทาทายและอุปสรรคทางการคาและการลงทุน ในไนจีเรีย
พรอมกันไปดวย โดยจะพิจารณาในรายละเอียดดังน้ี

1. ปจจัยที่สรางโอกาส (OPPORTUNITY) แกไทยในไนจีเรีย

1.1. แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณของไนจีเรีย (RESOURCES)

ไนจีเรียเปนประเทศที่มีการผลิตนํ้ามันไดมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา และมีการผลิตเปน
อันดับที่ 6 ของโลก โดยผลิตไดเฉลี่ยระหวาง 1.6-2.3 ลานบารเรล ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะในประเทศ
ไนจีเรียยังมีนํ้ามันสํารองประมาณ 36.2 พันลานบารเรล ซึ่งอยูที่อันดับที่ 10 ของโลก ไนจีเรียเปน
ผูผลิตกาซธรรมชาติมากที่สุดในแอฟริกา และมีแหลงกาซสํารองเปนอันดับ 7 ของโลก โดยมีแหลง
กาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลูกบาศกเมตร โดยในป ค.ศ. 2008 ไนจีเรียสามารถผลิตกาซ
ธรรมชาติออกสูตลาดไดประมาณ 40 ลานลูกบาศกเมตร แตอยางไรก็ตามยังมีการเผากาซทิ้งเสีย
ประมาณ 30-70% เน่ืองจากขาดกระบวนการในการนํากาซธรรมชาติมาใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ13 นอกจากภาคการผลิตปโตรเลียมแลว ไนจีเรียยังมีแรที่มีคาเปนจํานวนมาก เชน แร
เหล็ก ดีบุก ถานหิน และยิปซั่ม ที่ยังไมมีการลงทุนทําเหมืองเพื่อนํามาใชประโยชน

13 U.S. Department of Energy 2010
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รูปที่ 1. การผลิตและการบริโภคนํ้ามันในไนจีเรียระหวางป 2000-2009 (U.S. Department of
Energy 2010)

1.2. ศักยภาพของตลาดไนจีเรียที่กวางใหญ (MARKET)

ประเทศไนจีเรียเปนประเทศขนาดใหญ โดยมีประชากรประมาณ 140 ลานคน ทําใหมี
ศักยภาพเปนตลาดสําหรับรองรับสินคาอุปโภค บริโภคที่มีขนาดใหญตามไปดวย เน่ืองจากการผลิต
สินคาอุปโภค บริโภค ของไนจีเรีย ยังไมเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ จึงตองพึ่งสินคา
จากตางประเทศ เฉพาะประเทศไทยก็มีสวนแบงตลาดสินคาไนจีเรียปจจุบันจํานวนไมนอย ตาม
สถิติป 2009 ไทยสงสินคาไปจําหน ายในตลาดไนจีเรีย โดยเฉพาะสินคา เกษตรกรรม
สินคา อุตสาหกรรมการเกษตร สินค า อุตสาหกรรม และสินคา อ่ืนๆ เปนมูลคา 795.61
ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่สําคัญไนจีเรียเปนตลาดขาวที่สําคัญของไทยในแอฟริกา14  ตลาดสินคานําเขา
ยังอยูในการควบคุมดูแลของรัฐบาลไนจีเรียเพื่อคุมครองผูบริโภคและปกปองการผลิตสินคา
ภายในประเทศและอ่ืนๆ

14 กรมสงเสริมการสงออก 2552
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ตารางที่ 1. สถิติการคาระหวางประเทศไทย-ไนจีเรีย ป 2550-2553
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย)

มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐฯ

2550 2551 2552 2553 (ม.ค-มิย.)
มูลคาการคารวม 392.82 913.14 846.94 405.35

การสงออก 357.36 890.53 795.61 343.82
การนําเขา 35.46 22.61 51.33 61.53
ดุลการคา 321.89 867.92 744.27 282.29

ตารางที่ 2. สินคาสงออก 5 อันดับของไทยไปยังไนจีเรีย ป 2550-2553
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย)

มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐฯ
2550 2551 2552 2553 (ม.ค-มิย.)

ขาว 110.0 627.6 577.4 218.2
เม็ดพลาสติก 79.5 54.1 33.4 25.3
ผลิตภัณฑยาง 14.8 23.7 29.4 16.9

เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน 11.7 27.3 18.7 14.9
เหล็ก เหล็กกลา 16.0 22.6 35.5 2.3

ในเร่ืองการคากับไนจีเรีย ไทยอาจจะตองสูกับจีนที่สงสินคาอุปโภค บริโภค ราคาถูกและมี
การจําแนกคุณภาพสินคามากมายหลายระดับ เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ
และรสนิยมตางๆกันไป  สินคาจีนที่ขายในตลาดไนจีเรีย (Mass market) มีราคาตํ่ามาก เพราะอํานาจ
ซื้อของประชากรไนจีเรียสวนใหญอยูในระดับคอนขางตํ่า จีนไดผลิตสินคาใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย สินคาจีนจึงสามารถเจาะและครองตลาดไนจีเรียในปจจุบันซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
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Comparative advantage15 แตคุณภาพของสินคาจีนที่คอนขางตํ่าน้ี อาจจะทําลายตลาดสินคาของตน
ในไนจีเรีย  ในเร่ืองน้ีจีนไดรับการเรียกรองใหผลิตสินคาที่นํามาทุมตลาดไนจีเรีย ใหมีคุณภาพ
มิฉะน้ันจะถูกหามนําเขา ซึ่งคนไนจีเรียทั่วไปเห็นวา การนําสินคามาทุมตลาดของจีนหรือตางชาติ
ไมชวยในการสรางงานในประเทศ และหากประชากรไนจีเรียยากจนลง ก็อาจจะไมมีตลาดสินคา
ใหแกจีนอีกตอไปในอนาคต ซึ่งจีนก็ไดแกปญหาเฉพาะหนาโดยเสนอจะใหเงินทุนชวยเหลือการ
จัดต้ัง Free trade zones เพื่อตนจะไดยายฐานการผลิต มาใชวัตถุดิบและแรงงาน
ในประเทศแอฟริกาตอไปน่ันเอง16

รัฐบาลไนจีเรียไมพอใจในเร่ืองที่จีนทุมตลาดดวยสินคาคุณภาพตํ่า และเร่ิมต่ืนตัว ในการ
ควบคุมคุณภาพสินคานําเขา หนวยงาน The Standards Organization of Nigeria (SON) ไดเรงทํา
ความตกลง MOU กับหนวยงานตรวจสอบสินคาของจีน เพื่อจะตรวจสอบแหลงผลิตสินคาคุณภาพ
ตํ่า สินคาปลอมในจีนแลว เพื่อคุมครองผูบริโภคในไนจีเรีย และปกปองเศรษฐกิจของไนจีเรียดวย
สินคาจีนที่ทุมตลาดไนจีเรียไดแก รถจักรยานยนต เคร่ืองจักรกล อุปกรณเคร่ืองมือ อะไหลรถยนต
สิ่งทอ เสื้อผา รองเทา ของเลนเด็ก ฯลฯ ที่คอนขางมีคุณภาพตํ่า 17 ไทยจึงไมควรทุมสินคาคุณภาพตํ่า
เขาไนจีเรีย การแขงขันดานราคาอาจจะใชวิธีลดตนทุนดวยวิธีอ่ืนๆ สินคาไทยมีชื่อเสียงดีในหมูผู
นําเขาสินคาของไนจีเรียในปจจุบัน ตลาดสินคาไทยในไนจีเรียจึงมีอนาคตที่ดีสูกับจีนได

การปกปองตลาดสินคาในไนจีเรียขึ้นอยูกับ นโยบายการคาของรัฐบาลไนจีเรียแตละยุค
สมัยเปนสําคัญ แตไนจีเรียก็ตระหนักดีวาการคามีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจึง
คอยๆ เปดเสรีในทางการคามากขึ้น(Gradual liberalization of the trade regime) ในปจจุบัน แตก็
ยังคงมีมาตรการ Import prohibitions ในลักษณะ Non-tariff tool โดยอางการปกปองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ทั้งน้ีดําเนินมาตรการควบคูไปกับ Tariff protection measures ดวย18

15 Ogunkola 2008: 10
16 Ariyo 2007
17 Daily Trust  2010
18 Briggs 2007
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1.3. ปจจัยสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการลงทุน (INVESTMENT)

1.3.1 ไนจีเรียตองการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน กลาวคือ การลดความยากจน
การลดภาวะการวางงานซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายของไนจีเรียที่ยังคงมีอยูในปจจุบัน  ประชาชนสวนใหญ
ของประเทศที่มีถึง 140 ลานคนยังคงยากจน รัฐบาลไนจีเรียหลายสมัยและโดยเฉพาะรัฐบาลปจจุบัน
แสวงหาวิธีการที่จะสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อเลี้ยงดูประชากรของตนโดยเล็งความชวยเหลือ
จากตางประเทศ (Foreign aid) ที่จะนํามาใชในการพัฒนาประเทศ ในการขจัดความยากจนและ
ภาวะการวางงานขางตน ความชวยเหลือจากตางประเทศจึงมีความเชื่อมโยงกับการสรางความมั่นคง
ดานอาหารและการลดภาวะความยากจนในประเทศ  วิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศของไนจีเรียมี
มาเปนลําดับ  รัฐบาลชุดตางๆของไนจีเรียไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศขึ้นมาตาม
สภาวการณหน่ึงๆ ยุทธศาสตรที่นาสนใจ ถูกกําหนดในยุครัฐบาลพลเรือนภายใตการนําของอดีต
ประธานาธิบดี Olusegun Obasanjo ที่ตองการจะนําประเทศไนจีเรียสูความมั่งคั่ง ไดแก National
Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) ชวงแรกกําหนดขึ้นระหวางป ค.ศ.
2004 ถึง 2007 และชวงที่สองระหวางป ค.ศ. 2008 ถึง  2011  โดยยุทธศาสตร NEEDS ไดเกิดขึ้นสืบ
เน่ืองมาจากการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไนจีเรีย ภาคประชาชน นักวิชาการ
ฯลฯ มีสวนกําหนดยุทธศาสตรน้ีดวย กลาวคือในป ค.ศ. 1999 อดีตประธานาธิบดี Olusegun
Obasanjo ไดรับชัยชนะจากการเลือกต้ังทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1999 ไดเกิดกระแส
ความตองการของประชาชน (Major stakeholders) ที่ตองการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทรัพยากรธรรมชาติของไนจีเรียที่อุดมสมบูรณใหประเทศมี
ความเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต19 ตอมายุทธศาสตร NEEDS ไดมีการนําไปปฏิบัติทั้งในรัฐบาล
ระดับสหพันธ (NEEDS) และรัฐบาลระดับรัฐ (SEEDS : State Economic Empowerment and
Development) โดยการเนนการพัฒนาดานเกษตรกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม การฟนฟูและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน (โดยเฉพาะถนนหนทาง) ฯลฯ ซึ่งการบรรลุ
ยุทธศาสตร NEEDS  และยุทธศาสตร SEEDS รัฐบาลไนจีเรียจําเปนตองแสวงหาความชวยเหลือ
ดานตางๆ จากองคกรบริจาค (Donor agencies)  เปนสําคัญ20  จึงเปนบรรยากาศที่ดีสําหรับการลงทุน
ในไนจีเรีย

19 Nigerian National Planning Commission 2004
20 U.S. Department of State 2010
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1.3.2 วิสัยทัศน 2020 ของไนจีเรียสามารถสรางโอกาสของไทยในการรวมมือ
พัฒนาไนจีเรีย

วิสัยทัศน 2020 เปนเปาหมายการพัฒนาของไนจีเรียในเชิงเศรษฐกิจที่จําเปนตองระดม
ความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย วิสัยทัศนประเภทน้ีมีมาต้ังแตป ค.ศ. 1997 ในชื่อ VISION 2010 แต
ไมบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรมนัก  ตอมาในป ค.ศ. 2009 ไดเกิดความคิดริเร่ิมที่จะขับเคลื่อน
ไนจีเรียใหเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา (World’s top economies) ในป ค.ศ. 2020 ทั้งน้ีโดยอิง
การประเมินของ Goldman Sachs Economic Research Group ที่เทียบเคียงไนจีเรียกับความเขมแข็ง
ของกลุมประเทศ BRICS: Brazil, Russia, India, China  โดยมีการพิจารณาความเขมแข็งเชิงปริมาณ
ของประชากร สภาพทางภูมิศาสตร ขนาดเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย และ
โครงสรางทางเศรษฐกิจในระดับ macro-economy แลวเห็นวาไนจีเรียมีศักยภาพที่จะเขากลุม
ประเทศ G 20 ไดในป ค.ศ. 202521 หากไนจีเรียมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ แมวาใน
ระยะสั้นไนจีเรียจะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกตกตํ่า แตในระยะยาวไนจีเรียยังคงมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจสูง  ไนจีเรียจึงไดต้ังความหวังที่จะพิชิตตําแหนงในกลุมประเทศ G 20 ใน ป ค.ศ. 2020
ซึ่งเร็วกวาการประเมินใหได จึงอาจจะเปนโอกาสของไทยที่จะแสวงหาความรวมมือกับไนจีเรียเพื่อ
เรงใหไนจีเรียบรรลุเปาหมายดังกลาวตามที่คาดหวัง

1.3.3 นโยบายของรัฐบาลไนจีเรียในปจจุบันในการเรงพัฒนาประเทศ (7 - Point
Agenda) สรางโอกาสแกไทยในการแสวงหาความรวมมือกับไนจีเรีย

สิ่งทาทายในการพัฒนาประเทศของไนจีเรียในระยะปจจุบันยังคงเปนเร่ืองการลดความ
ยากจนของประชากรสวนใหญของประเทศ การลดภาวะการวางงาน และการแสวงหาทางที่จะสราง
ความมั่นคงดานอาหารเพื่อเลี้ยงดูประชากรสวนใหญของประเทศที่มีถึง 140 ลานคน ทั้งน้ีความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ (Foreign aid) เปนเปาหมายที่รัฐบาลไนจีเรียนํามาใชในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งปจจุบันเนนความมุงหมายไว 7 ประการ (7-Point Agenda) ดังน้ี:

- การพัฒนาดานไฟฟาและพลังงาน
- การพัฒนาความมั่นคงดานอาหาร
- การเพิ่มพูนความมั่งคั่งใหแกประชาชน
- การพัฒนาดานการขนสงและคมนาคม

21 Goldman Sachs Group 2007
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- การปฏิรูปที่ดิน(เพื่อการเกษตรกรรม)
- การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ดึงดูดการลงทุน)
- การพัฒนาดานการศึกษา

ในเร่ืองน้ีไทยสามารถสรางโอกาสใหความรวมมือกับไนจีเรียตามนโยบาย 7-Point Agenda
ได ซึ่งไนจีเรียเห็นวาความชวยเหลือจากตางประเทศ (Foreign aid) จะชวยใหไนจีเรียบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาดังกลาว ทั้งน้ีการใหความชวยเหลือแกไนจีเรียไมมีขอจํากัด ประเทศที่จะใหความ
ชวยเหลือสามารถเลือกที่จะใหความชวยเหลือในสาขาใดก็ได หากเปนความชวยเหลือดานการเงินก็
ไมจําเปนตองบริจาคผานบัญชีกลางของรัฐบาลดังที่มีประเทศแอฟริกาบางประเทศปฏิบัติกันอยู เชน
กานา เปนตน

1.3.4 การจัดต้ังสํานักงานสงเสริมการลงทุนในไนจีเรีย

ประเทศผูลงทุนรายใหญ ไดเล็งเห็นศักยภาพในการลงทุนในประเทศไนจีเรีย แตตองการ
ใหรัฐบาลไนจีเรียปฏิรูปตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของใหพรอมเสียกอน โดยเฉพาะญ่ีปุนไดเสนอแนะ
ผานองคกร JBIC และ UNCTAD (Blue Book in Best Practice in Investment Promotion and
Facilitation) ใหไนจีเรีย ดังน้ี22

- ปฏิรูปกรอบระเบียบและตัวบทกฎหมาย (Regulatory framework) ในดานการสงเสริม
การลงทุน

- ใหจัดต้ังหนวยงานสงเสริมการลงทุนครบวงจร (One-stop Investment Centre) (ซึ่ง
ปจจุบัน มีการจัดต้ังแลว)

- ใหมีการประสานเชื่อมโยงของนโยบายการสงเสริมการคาการลงทุนจากระดับประเทศ
จนถึงระดับทองถิ่น

22 UNCTAD 2009
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ดังน้ัน เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไนจีเรียได
จัดต้ังหนวยงานเฉพาะกิจ ในป ค.ศ.1995 มีชื่อวา Nigerian Investment Promotion Commission
(NIPC) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลกลางโดยตรง โดยทําหนาที่ดังตอไปน้ี23

- ประสานงาน ดูแล สงเสริม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการจัดต้ังและประกอบธุรกิจ
ในไนจีเรีย

- ใหการสนับสนุนในเชิงธุรกิจ และปรับสิ่งแวดลอมในการลงทุนใหมีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น

- ใหขอมูลที่ชัดเจนในการลงทุน ในโครงการของรัฐและเอกชน
- เปนตัวกลางในการประสานงาน ระหวางผูลงทุนกับหนวยงานตางๆในประเทศ ที่

ตองการการลงทุน
- ใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการลงทุนในโครงการของรัฐและเอกชน

ทาง NIPC มีการมุงเนนใหมีการลงทุน ในเชิงอุตสาหกรรม หลักๆ 4 ดาน24 ไดแก

1. อุตสาหกรรมการเกษตร
- การจัดการ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เชน ถั่ว โกโก นํ้ามันปาลม ไม
- การแปรรูปและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร
- การจัดการทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะการชลประทานและระบบการปองกันนํ้า

ทวม
- การพัฒนาระบบกักเก็บนํ้าและการสรางระบบขุดเจาะนํ้าบาดาล

2. อุตสาหกรรมผลิตสินคาโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ
- การผลิตสินคาที่ใชวัตถุดิบทองถิ่น เชน นํ้าผลไม แปงสาลี อาหารสัตว และ

นํ้ามันพืช
- การผลิตสินคาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร เชน เคมีภัณฑ อุปกรณ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
- การแปรรูปผลิตภัณฑปโตรเลียมและการผลิตปโตรเคมี

23 NIPC 2009: 33
24 NIPC 2009: 47
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3. อุตสาหกรรมผลิตสินคาสงออก
- ผลิตภัณฑการเกษตร
- สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนัง
- ผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอร

4. อุตสาหกรรมเหมืองแร
- ถานหิน ลิกไนท ยิปซั่ม
- แรเหล็ก ดีบุก โคลัมไบท

นอกเหนือจากสํานักงาน NIPC ที่รัฐบาลไนจีเรียกอต้ังขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน ทาง
รัฐบาลก็ยังมีนโยบายสนับสนุนใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ที่เกี่ยวของกับโครงสราง
พื้นฐานภายในประเทศ โดยสนับสนุนใหชาวตางชาติหรือบริษัทขามชาติเขามาลงทุน รัฐวิสาหกิจที่
รัฐบาลมุงเนนที่จะแปรรูป ไดแก การโทรคมนาคม การผลิตและการจําหนายกระแสไฟฟา การกลั่น
นํ้ามันปโตรเลียม การผลิตแปรรูปและสงออกถานหิน รวมทั้งการทองเที่ยว25

เพื่อเปนการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศใหเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไนจีเรียไดจัดสร ร
พื้นที่หลายจุดในประเทศ ไวเปนนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีและปลอดการกีดกันทางการคา มีชื่อ
วา Export Processing or Free Trade Zones (EPZ/FTZ) โดยอุตสาหกรรมในพื้นที่เหลาน้ีจะมุงเนน
ในการผลิตสินคาสงออก ซึ่งใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก EPZ/FTZ จึงเปนพื้นที่ที่เหมาะ
สําหรับชาวตางชาติในการใชเปนฐานการผลิตสินคาสงออกไปยังตางประเทศ ภายใตขอตกลง
การคาของ ECOWAS หรือ AGOA 26

1.3.5 ขอตกลงระหวางประเทศของไนจีเรียที่เอ้ือตอนักลงทุนตางชาติ

เปนที่นาสนใจที่จะกลาววา รูปแบบการลงทุนในไนจีเรียของตางชาติ (Foreign direct
investment) มากกวาคร่ึงหน่ึง เปนการลงทุนเพื่อมุงเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ (Resource-based
activities) อาทิ นํ้ามันปโตรเลียมและแรธาตุ ซึ่งไนจีเรียเปนแหลงนํ้ามันขนาดใหญแหงหน่ึงในแอฟ
ริกา  บริษัท ขามชาติ (Transnational corporations) สนใจที่จะ เข าไปลงทุนเพื่ อตักตวง
ทรัพยากรธรรมชาติ มากกวาเขาไปเพื่อใชเปนวัตถุดิบเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมของตนในไนจีเรีย

25 NIPC 2009: 52
26 NIPC 2009: 87
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การลงทุนไนจีเรีย นอกจากจะไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และ
ไดใชแรงงานราคาถูกที่มีอยูมากมายแลว นักลงทุนตางชาติยังไดประโยชนจากสิทธิพิเศษ
(Preferential access) ในการสงสินคาที่ผลิตไดเขาไปขายยังตลาดของประเทศกลุมสหภาพยุโรป
ตามขอตกลง Lomé Convention and Special Association Agreements และตลาดของแอฟริกาใต
ตามขอตกลง Southern African Development Community (SADC) นอกจากน้ียังมีสิทธิในการสง
สินคาไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ตาม African Growth and Opportunity Act (AGOA) การประเมิน
ประโยชนที่ไนจีเรียไดรับจากสิทธิพิเศษตามขอตกลง AGOA มีดังน้ี27

- AGOA มีการลงนามใชเปนขอบังคับ (Law) ในป ค.ศ. 2000 ภายไต the U.S. Trade and
Development Act of 2000

- AGOA มุงหมายที่จะสงเสริมการคา และการลงทุนระหวางสหรัฐอเมริกาและประเทศ
กลุม Sub-Saharan Africa (SSA) ซึ่งรวมถึงไนจีเรียดวย

- AGOA จะมีผลบังคับใชจนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2015
- AGOA ใหโอกาส โดยมีการยกเวนภาษี และใหโควตานําเขาสินคาจากกลุมประเทศ

SSA สูตลาดสหรัฐอเมริกา
- AGOA ใหสิทธิพิเศษแกสินคาถึง 6400 รายการ อาทิเชน สินคาการเกษตร ผลิตภัณฑ

จากอุตสาหกรรมปาไม สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เคมีภัณฑ พลังงาน เคร่ืองหนัง แรธาตุ เคร่ืองจักรกล
อุปกรณโทรคมนาคม และอีเล็กทรอนิกส ฯลฯ

ในการใชสิทธิประโยชนจากขอตกลง AGOA รัฐบาลไนจีเรียไดเนนสินคาสําคัญดังน้ี
- สินคาจากภาคเกษตรกรรม อาทิ shea butter เม็ดมะมวงหิมพานต เคร่ืองเทศ เมล็ดงา กุง

สด ผลิตภัณฑอาหารอ่ืนๆ
- สินคาสิ่งทอ และเคร่ืองนุงหม อาทิ เสื้อยืด ชุดสวมใสเพื่อการเลนกีฬา
- เคร่ืองหนัง อาทิ กระเปา รองเทา เข็มขัด ฯลฯ
- สินคาหัตถกรรม หินสี อัญมณี ฯลฯ

27 Usman 2009: 1-9
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ตามสถิติป ค.ศ. 2008 ประเทศที่ไดรับประโยชนสูงสุดจากขอตกลง AGOA มี 5
ประเทศตามลําดับดังตอไปน้ี คือ ไนจีเรีย แองโกลา แอฟริกาใต ชาด และสาธารณรัฐคองโก ทั้งน้ีจะ
เห็นไดวาไนจีเรียในปจจุบันเปนประเทศที่ไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดจาก AGOA รวมทั้งสินคาที่
มีฐานจากปโตรเลียม และไมใชปโตรเลียม

ไนจีเรียไดสงสินคาการเกษตรไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา มากเปนอันดับ8 ของกลุมประเทศ
ที่ไดรับประโยชนจากขอตกลง AGOA (สถิติป 2008)28 ในขณะเดียวกัน สินคาอีกหลายประเภท เชน
อาหาร เคร่ืองเทศ โกโก ยางพารา กุงสด มียอดสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ

รูปที่ 2. การคาระหวางไนจีเรีย-สหรัฐฯ หลังบังคับใชขอตกลง AGOA ป 2006-2009
(Usman 2009)

จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวายุทธศาสตร NEEDS และ SEEDS ตลอดจน
VISION 2020 และบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไนจีเรีย สิทธิ
ประโยชนพิเศษที่ไนจีเรียไดจากประเทศตะวันตก สามารถถือเปนสิ่งแวดลอมดานการคาการลงทุน
ในเชิงบวก (Positive investment, business and trade environment) ซึ่งเอ้ืออํานวยตอไทยในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI โดยเฉพาะการลงทุนใหเกิดประโยชนตอความสัมพันธ ไทย-ไนจีเรีย
ไดตอไปเปนอยางดี

28 เร่ืองเดียวกัน
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2. ความทาทาย (THREAT) ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ARMI ของไทยในไนจีเรีย

2.1. การคาการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ในไนจีเรีย (RESOURCES) ที่ถูก
หวาดระแวง

ในประเด็นน้ีวิเคราะหไดจากการกลาวสุนทรพจนของศาสตราจารย U. Joy Oguwu, OFR
อดีตรัฐมนตรีต างประเทศของไนจี เ รียไดแสดงทัศนะเกี่ ยวกับ ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของแอฟริกาวาไดถูกรุมทึ้ง (Scramble) โดยตางชาติ  โดยไดกลาวสุนทรพจน
ในการประชุม The Conference on the New Scramble for Africa ซึ่งรัฐบาลไนจีเรียจัดขึ้น ระหวาง
วันที่ 11-12 เมษายน ป ค.ศ.2007 กรุงอาบูจา เมืองหลวงของไนจีเรียวา ภูมิภาคแอฟริกา เต็มไปดวย
ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีอีกมากที่ยังไมมีการ
สํารวจและนํามาใชประโยชน ภูมิภาคแอฟริกา เต็มไปดวย แรธาตุ เชน นํ้ามัน ทองคํา เพชร ฯลฯ
นอกจากน้ีภูมิภาคแอฟริกายังมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ สําหรับเกษตรกรรม มีวัตถุดิบที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนา อันจะเปนที่มาของการรุมทึ้งแอฟริกาคร้ังใหม  (New
Scramble)29

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดกลาวดวยวา ในศตวรรษที่ 19 มีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรป ผลักดันใหประเทศในยุโรป มุงหนาสูแอฟริกา เพื่อแสวงหาวัตถุดิบ และ
ตลาดสําหรับสินคาสําเร็จรูปของพวกตน และตอมายังเกิดประเทศที่มีแนวโนมที่มีความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจใหมๆ เชน จีน อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ ประเทศเหลาน้ี ตองแขงขันกับประเทศพัฒนา
แลวในยุโรป และพวกเดียวกันเอง ซึ่งตางก็มุงแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ และตลาดดวยกัน
ทั้งน้ัน30

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดกลาวถึงการรุมทึ้งทรัพยากร ธรรมชาติใน
แอฟริกาในรอบที่สองวาในศตวรรษที่ 21 ไดเกิดมีประเทศที่มีความ เขมแข็งทางเศรษฐกิจใหมๆ
(New economic powers) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ประเทศที่เศรษฐกิจเขมแข็งใหมๆเหลาน้ี
ตองการนํ้ามันและกาซธรรมชาติ แรธาตุ ซึ่งเคยถูกครอบครองมากอนโดยประเทศตะวันตก ดังน้ัน
ในการรุมทึ้งทรัพยากรธรรมชาติของแอฟริการอบที่สองน้ีจึงมีทั้งประเทศตะวันตก และประเทศที่
กําลังมีเศรษฐกิจเติบโตในซีกโลกตะวันออก รวมกันตักตวงวัตถุดิบ และครอบครองตลาดสินคาใน

29 Olivu: 2007
30 เร่ืองเดียวกัน
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แอฟริกา   แตสถานการณในศตวรรษที่ 21 ตางกับสถานการณ ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งในวันน้ี
ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา มีความสามารถสูงขึ้น และมีปากมีเสียงดังขึ้นในการปกปอง
ผลประโยชนของตนเอง ตางจากชวงที่ตกอยูภายใตอาณานิคมของประเทศตะวันตก วันน้ีประเทศ
ในภูมิภาคแอฟริกา มีความตองการปลดปลอยตนเองจากความยากจน พนจากความขัดแยง และพน
จากระบบที่ตองพึ่งพาภายนอก ฯลฯ แอฟริกาตองการใหระบบเศรษฐกิจโลก ไดรับการปรับเปลี่ยน
ใหเกิดประโยชนจากโลกาภิวัฒน แอฟริกาตองการยืนอยูบนขาของตนเอง พึ่งพาตนเอง ตองการมี
ธรรมาภิบาล (Good governance) มีสุขอนามัย มีระบบการขนสงที่ดี มีเครือขายโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ มีกระแสไฟฟาพอใช มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีขึ้น มีนํ้าสะอาดเพียงพอตอการบริโภค
มีระบบการศึกษาที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตในยุคโลกาภิวัฒนแอฟริกาก็ยัง
ถูกกดดันใหเปดเสรีทางการคา จึงจําเปนที่แอฟริกาจะตองปกปองผลประโยชนของตนเอง  ในการมี
ปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการลงทุนและการพัฒนากับตางชาติคอนขาง
เขมขนในยุคโลกาภิวัฒนในปจจุบัน จึงนํามาซึ่งโอกาสและความทาทาย ตอประเทศแอฟริกา
ทั้งหลาย และประเทศแอฟริกาซึ่งยังตองการการลงทุนและการพัฒนาจากตางชาติ จะตองไมตกลง
ในหลุมพรางหรือกับดัก อีกทั้งไมหวนสูการตองพึ่งพาชาติอ่ืนดังที่เกิดในอดีต (Dependence)
อีกตอไป31

อดีตประธานาธิบดี Olusegun Obasanjo กลาวถึง New Scramble for Africa ในพิธีเปดการ
ประชุม The International Conference on the New Scramble for Africa เมื่อวันที่ 11 เมษายน ป
ค.ศ.2007 ที่กรุงอาบูจา เมืองหลวงของไนจีเรีย โดยมีประเด็นสําคัญวา ภูมิภาคแอฟริกาเต็มไปดวย
ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ การรุมทึ้งแอฟริกาคร้ังแรก ควรจะพิจารณาต้ังแตการคา
ทาสชาวแอฟริกัน จากภูมิภาคไปยัง New World ตอมามหาอํานาจในยุโรป ไดแบงดินแดนแอฟริกา
เพื่อตักตวงความมั่งคั่งระหวางกัน ตามอําเภอใจ โดยการจัดประชุมขึ้นที่กรุงเบอรลิน ในป ค.ศ.1884
ผลพวงที่ตามมาก็คือเกิดกรณีพิพาททางดินแดน ระหวางประเทศเอกราชในแอฟริกา และในชวง
สงครามเย็นมีการตอสูทางอุดมการณ ระหวางสังคมนิยมกับทุนนิยม ก็มีการใชประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาเปนเคร่ืองทดลอง ทําใหแอฟริกาสูญเสียประโยชน และถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศ
ตางๆ การรุมทึ้งแอฟริกาในรอบใหมเกิดจากการแขงขันเพื่อแยงชิง แรธาตุสําคัญ ทรัพยากรทาง
การเกษตร ตลาดสินคา  มีจีนและประเทศที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหมๆ ในเอเชียขั้วหน่ึงกับ
ประเทศตางๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกขั้วหน่ึง ซึ่งการแขงขันของประเทศตางๆทั้งสองขั้ว

31 Olivu 2007
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นํามาซึ่งโอกาสและความทาทายตอประเทศตางๆในภูมิภาคแอฟริกา ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาจึง
จําเปนตองเตรียมความพรอม ตอโลกในยุคโลกาภิวัตน ที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อใหได
ประโยชนสูงสุดจากโลกยุคใหมและเพื่อปกปองตนเองมิใหตกเปนเหยื่อและไดรับความเสียหายจาก
การรุมทึ้งแอฟริกาในรอบใหมของประเทศที่แขงขันทางเศรษฐกิจตางๆ 32 ประเทศในแอฟริกา
โดยเฉพาะไนจีเรียไดออกกฎระเบียบตางๆ เพื่อปองกันการถูกตักตวงทรัพยากรธรรมชาติโดย
ตางชาติ เปนอุปสรรคตอการคาการลงทุนไมมากก็นอย

2.2 ความทาทาย (THREAT) ทางดานตลาดสินคา (MARKET) ในไนจีเรีย

2.2.1 นโยบายการกีดกันการนําเขาสินคาของไนจีเรีย

ไนจีเรียเปนสมาชิกองคกร World Trade Organization (WTO) และเปนสมาชิกผูกอต้ัง
องคกร Economic Community of West African States (ECOWAS) ไนจีเรีย (ป ค.ศ 2008) ปจจุบัน
ไนจีเรียกําหนดภาษีนําเขาไวรอยละ 12-50 โดยขึ้นอยูกับรายการสินคาในแตละชนิด  ไนจีเรียมีทาที
ปรับลดภาษีนําเขา เร่ิมลดรายการสินคาตองหามนําเขาสําหรับกลุมประเทศ ECOWAS ในป ค.ศ
2008 ภายใตความตกลง ECOWAS Common External Tariff (CET)  โดยทั่วไปไนจีเรียยังคงใช
มาตรการภาษีและไมใชภาษีกีดกันสินคานําเขา ระบบการเก็บภาษีสินคานําเขายังไมโปรงใส มีการ
ดําเนินการตามอําเภอใจ อีกทั้งกฎระเบียบ และนโยบาย ในดานน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ33

นอกจากน้ันการตีความระเบียบขอกําหนดทางศุลกากร ก็ไมมีความแนนอน สรางความยุงยากใหแก
ผูนําเขาสินคา ไนจีเรียยังคงหามนําเขาสินคาหลายรายการ โดยอางการปกปองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ รายการสินคาตองหามในไนจีเรียตามหนังสือ CET ในปค.ศ. 2008 มีอยู 26 ชนิด
โดยจัดเปนกลุมใหญไดดังน้ี34

32 Obasanjo 2007
33 Office of the U.S. Trade Representative 2010, Ministry of Commerce, China 2010
34 เร่ืองเดียวกัน

ไข เนยโกโก เนื้อสัตวปกแชแข็ง ปูนซีเมนตบรรจุถุง เครื่องนุงหมบางชนิด

แปงทําขนมและขนมเคก เนื้อหมู เสนกวยเตี๋ยวตางๆ น้ําดื่มบรรจุขวด น้ํามันพืช

สัตวปกมีชีวิต เนื้อวัว เครื่องดื่มไรแอลกอฮอล น้ําผลไมบรรจุกลอง มันสําปะหลัง
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2.2.2 ขบวนการทางศุลกากรและการทํางานของการทาเรือไนจีเรียที่มักสรางปญหา
การปฏิบัติการของกรมศุลกากรและการทาเรือไนจีเรีย ยังคงเปนอุปสรรค ตอการคา จํานวน

รายการสินคาตองหามนําเขาก็มีมากดังที่กลาวแลว ความผิดพลาดที่เกิดจากการแสดงรายการสินคา
(Declaration) โดยผูนําเขาก็มีมากดวย สงผลใหตูสินคามีประมาณรอยละ 95 ที่ตองตรวจสอบ เปน
งานที่ใชเวลามาก35  ความยุงยากในการนําสินคาออก เพิ่มตนทุนการคาโดยไมจําเปน ความลาชาของ
ระเบียบ วิธีการนําสินคาออกจากทาเรือ ทําใหสินคาถูกขนถายออกจากทาเรือไดลาชา สินคานําเขา
อาจเสียหาย หรือหมดอายุใชงานกอนไดและใหสินคาถูกขนถายออกจากทาเรือไดลาชา สินคานําเขา
อาจเสียหาย หรือหมดอายุใชงานกอนได36 ในการแกปญหาดังกลาวรัฐบาลไนจีเรียมีแผนการที่จะ
เรงใหมีการนําออกสินคาภายใน 48 ชั่วโมง และการนําสินคาออกจากทาเรือยังไดรับผลกระทบจาก
สภาพถนนหนทาง เขา-ออกทาเรือที่เสื่อมโทรม การจราจรที่ติดขัดอยางหนัก ไมมีระบบขนสินค า
ดวยรถไฟออกจากทาเรือสงผลใหเรือบรรทุกสินคา ตองจอดเทียบทาเรือเปนเวลานานๆ เกิดความ
สูญเสียไปทุกดาน เปนภัยคุกคาม (THREAT) ตอการคาการลงทุนเปนอยางมาก37

2.3 อุปสรรคในการลงทุนของตางชาติ (INVESTMENT)

2.3.1 ปจจัยตางๆ ที่เปนตัวถวงความเจริญทางเศรษฐกิจของไนจีเรียมีมากมาย
วิเคราะหไดจากความคิดเห็นของ Dr. Julius J. Bala เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมาธิการ สงเสริม
การลงทุนของไนจีเรีย ระบุถึงอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและการดึงดูดการลงทุนของตางชาติ
มีประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี38

- เศรษฐกิจของไนจีเรียผูกติดไวกับรายไดจากการสงออกนํ้ามันปโตรเลียม ประมาณ
95% ของรายไดเงินตราตางประเทศ และคิดเปน 80% ของงบประมาณประจําของประเทศ

- การขาดดุลการชําระเงินและหน้ีตางประเทศ ที่เกิดจากนโยบายที่ปลอยใหมีการใชจาย
อยางสุรุยสุราย ภายไตรัฐบาลทหารในยุคที่ผานๆ มา

- การขาดโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
- ปญหาการคอรัปชั่น

35 Office of the U.S. Trade Representative 2010, Ministry of Commerce, China 2010
36 เร่ืองเดียวกัน
37  U.S. Department of State 2010
38 Bala 2003: 3
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- การขาดระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงการขาดสถาบันหรือ
องคกรที่จะเกื้อหนุนการสรางสภาพแวดลอมที่ดีตอการลงทุน

- ปญหาอาชญากรรม และปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ปญหาอัตราดอกเบี้ยสูง
- ฯลฯ

ผูประกอบการตางชาติมักประสบปญหาการนําบุคคลากรจากประเทศของตนเขาไปทํางาน
ในโรงงานของตนในไนจีเรีย เน่ืองจากไนจีเรียจะกําหนดโควตาบุคคลากรหรือคนงาน บนฐานของ
เงินที่นําไปลงทุนในธุรกิจน้ันๆ ซึ่งโควตาดังกลาวยังเขมงวดแมแตในธุรกิจนํ้ามันและกาซธรรมชาติ
โดยที่บริษัทที่จะเขาไปทําธุรกิจ จะตองจางคนไนจีเรียเขาไปทํางาน ถาหากไมสามารถจางคน
ไนจีเรียได จะตองแสดงเหตุผลวาตําแหนงน้ันๆ ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งไมสามารถหาได
จากแรงงานในไนจีเรีย ทั้งน้ี ตําแหนงดานการเงินและดานงานบุคคลสวนใหญจะสงวนไวสําหรับ
คนไนจีเรีย39

ดังน้ัน หากบริษัทนํ้ามันและกาซในไนจีเรีย หรือบริษัทตางชาติจะนําคนงานจากประเทศ
ของตน เขาไปทํางานในไนจีเรีย จึงตองขออนุมัติจ ากหนวยงานที่เกี่ยวของ ความลาชาของ
กระบวนการอนุมัติใหแรงงานจากตางประเทศ เขาไปทํางานในไนจีเรียและรวมถึงการขอวีซา
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมดานพลังงานที่บริษัทผูประกอบการตองหมั่นติดตามเร่ืองเพื่อนํา
คนงานเขาไปใชในการดําเนินธุรกิจของตนใหได ตามที่ตองการ นับเปนความทาทายอยางยิ่ง
ประการหน่ึง40

อยางไรก็ตามบริษัทที่เขาไปลงทุนมักจะประสบกับปญหาจากมาตรการเร่ืองภาษีรายไดและ
ภาษีอ่ืนๆ นอกจากน้ียังมีปญหาสิทธิการถือครองที่ดิน การปฏิบัติงานชนิดตามอําเภอใจของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ปญหาทางดานการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ไฟฟา ประปา ถนน
หนทาง รวมถึงปญหาการคอรัปชั่นและปญหาอาชญากรรม อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมในการแกไข
ปญหาหรือการยุติขอขัดแยงทางการคาการลงทุนก็ยังไมเขมแข็ง   นักลงทุนตางชาติอาจตองเผชิญ
กับความมีอคติของคนไนจีเรีย ดังเชนปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขต Oil-producing Niger Delta
ซึ่งเปนปญหาที่ยืดเยื้อและเปนอุปสรรคตอธุรกิจสาขานํ้ามันปโตรเลียม นอกจากน้ันบริษัทตางชาติ
มักถูกตรวจสอบการทํางานอยางเครงครัด โดยมีบริษัททองถิ่นคอยกดดันรัฐบาลไนจีเรียใหกระทํา

39 Bala 2003: 4-6
40 เร่ืองเดียวกัน
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การดังกลาวอยูตลอดเวลา41  ประชาชนในพื้นที่มีการขุดเจาะนํ้ามันมักอางถึงปญหาสภาพแวดลอม
และการแบงผลประโยชน(ในสังคม)ที่ไมยุติธรรม ประชาชนในพื้นที่จะมีความรูสึกอยูเสมอวาโดน
ฉอโกงเพราะความเปนอยูของพวกเขายังลาหลังในดานโครงสรางพื้นฐาน อีกทั้งสภาพสังคมก็เสื่อม
โทรม สิ่งแวดลอมเปนพิษ สงผลกระทบตออาชีพด้ังเดิม เชนการเกษตรและการประมงเปนตน พวก
เขามีความเชื่อวานํ้ามันทําใหเขาเหมือนตองคําสาบ (Curse) มากกวาจะเปนสิ่งนําโชค (Blessing)42

2.3.2 อุปสรรค (THREAT) ในการคาและการลงทุนที่มีสาเหตุมาจากการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการขาดความเปนเอกภาพและความขัดแยงภายในชาติที่เน่ืองมาจาก
ความแตกตางในดานศาสนา เชื้อชาติ และภาษา

ไนจีเรียผานประสบการณรัฐประหารในอดีตมาหลายตอหลายคร้ัง และรอดพนมาจากการ
แบงแยกประเทศระหวางสงครามกลางเมือง นอกจากน้ี ไนจีเ รียยังเผชิญเศรษฐกิจที่ไรเสถียรภาพ
หลังจากการคนพบนํ้ามันในชวงทศวรรษ 1970 โดยมีผูนําประเทศฉอราษฎรบังหลวงขึ้นมาบริหาร
ประเทศหลายสมัย ในปจจุบันความขัดแยงและความรุนแรงทางเชื้อชาติและศาสนา (Ethno-
religious conflicts) เปนเร่ืองที่สั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบันของไนจีเรียทีควร
พิจารณา43 นับเปนภัยคุกคาม (THREAT) ที่สําคัญประการหน่ึงของการคาการลงทุนในไนจีเรีย

3. การศึกษาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ARMI ของไทยในแอฟริการวมถึงไนจีเรีย

3.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรผานกรอบความรวมมือระหวางประเทศ โดยไทยใชการ
ชวยเหลือดานการพัฒนา (ASSISTANCE) เปนยุทธศาสตรนํา ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญดังน้ี

- ประเทศไทยสนับสนุนความรวมมือ South-South Cooperation ซึ่งไทยได
ปรับเปลี่ยนจากประเทศผูรับ มาเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา (Development partner) เพื่อถายทอด
ความรูและประสบการณดานการพัฒนาตางๆ ใหแกประเทศกําลังพัฒนา อ่ืนๆ บนหลักการของ
ผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี

- ความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยเนนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
การเสริมสรางขีดความสามารถ ซึ่งเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

41 Zalik 2006: 3
42 Ekpo 2004
43 Oritsejafor 2000: 109-110
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3.2 ศักยภาพของไทยในการใหความชวยเหลือแอฟริกา

ไทยพรอมที่จะใหความรวมมือแกแอฟริกาทั้งในระดับทวิภาคี และความรวมมือแบบ
หุนสวน สาขาความรวมมือหลักที่ไทยพรอมจะดําเนินการกับแอฟริกา ไดแก

- การเกษตรและประมง โดยมุงประสิทธิภาพในการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม
- การสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน และรักษาโรคติดตอรายแรง

และการจัดการดานสาธารณสุขระดับชุมชน
- การสรางรายได เนนการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการในการประกอบ

วิชาชีพเสริมในระดับรากหญาเพื่อเพิ่มรายไดในการดํารงชีพ

3.3 การเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร ARMI

กระทรวงการตางประเทศโดยกองแอฟริกา กรมเอเซียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
(เมษายน 2553) ไดแจงเวียนสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี่ยวของในภูมิภาคแอฟริกาวา กระทรวงฯ
เห็นวาโดยพื้นฐาน การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจะเปนเคร่ืองมือในการสรางความรูสึกนิยม
ไทยและสรางความไวเน้ือเชื่อใจอันเปนพื้นฐานในการมีความรวมมือในมิติตางๆ ตอไป44

ไทยใช ASSISTANCE มุงสู MARKET ซึ่งการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาตางๆ จะ
ชวยสรางการรับรู ความคุนเคยและเปดโลกทัศนแกชาวแอฟริกาทั้งในภาครัฐและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับรูปแบบและประเภทสินคา และบริการจากไทย ผานการฝกอบรมที่ใชเคร่ืองมือ และวัสดุสื่อ
การสอน อีกทั้งจะมีโอกาสการรับรูมากขึ้น เมื่อไดรับการฝกอบรมในประเทศไทย

ไทยยังใช ASSISTANCE มุงสู RESOURCES และ INVESTMENT กลาวคือการใหความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนา ยังทําใหฝายไทยไดเขาถึงโอกาสในการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ
วัตถุดิบภายในประเทศเปาหมาย ความตองการของประเทศผูรับ ในการพัฒนาทรัพยากรของตนเอง
และความตองการแสวงหาความรวมมือทางธุรกิจของภาคเอกชนไทยในเวลาเดียวกัน พรอมกันน้ัน
การใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการทางธุรกิจ
ยังเปนการชวยพัฒนาใหเกิดกลุมผูประกอบการทองถิ่นมากขึ้น และสรางความเข มแข็งใหแก
ภาคเอกชนของประเทศ ผูรับความชวยเหลือ เพื่อกลายเปนหุนสวนทางธุรกิจกับภาคเอกชนไทยได
อยางมีประสิทธิภาพดวย

44 กองแอฟริกา กรมเอเชียไต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 2553
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3.4 รูปแบบการใหความรวมมือของไทยมี 5 รูปแบบ ดังน้ี45

- หลักสูตรการฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual training course) เปนหลักสูตรการ
ฝกอบรมในสาขาการพัฒนาที่เปนความตองการรวมกันของประเทศกําลังพัฒนา เชน เกษตร
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การคา เศรษฐกิจ การศึกษา และการทองเที่ยว ซึ่งรัฐบาลไทยจัดเปนประจํา
ทุกป

- ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศกําลังพัฒนา (Technical cooperation
among developing countries) เปนความรวมมือที่ประเทศไทยใหแกประเทศคูความรวมมือใน
ภูมิภาคแอฟริกา โดยรวมกันออกคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม

- โครงการฝกอบรมประเทศที่สาม (Third country training program) เปนรูปแบบการ
ใหความรวมมือที่ประเทศไทยรวมกับองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาลตางประเทศจัดฝกอบรม/
ดูงานในประเทศไทยใหแกผูรับทุนจากแอฟริกา

- โครงการรวมมือทวิภาคี (Technical cooperation project) เปนโครงการความรวมมือ
ที่ดําเนินงานในประเทศใดประเทศหน่ึงในแอฟริกา มีการกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานเฉพาะ เชน การสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงาน การใหทุนฝกอบรม/ดูงานแกเจาหนาที่
ปฏิบัติงานสมทบภายใตโครงการและการใหความรวมมือดานเคร่ืองมือ/อุปกรณในการดําเนินงาน

- ความรวมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี (Trilateral cooperation) เปนความรวมมือที่
รัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศรวมกันรับผิดชอบคาใชจายตาม
สัดสวนที่ไดตกลงกันในการจัดการฝกอบรม/ดูงานในประเทศไทยใหแกบุคคลากรจากประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริกา

4. จุดแข็งของไทยในการใหความชวยเหลือ (ASSISTANCE)

ไดแก ความสามารถในการใหความชวยเหลือ หรือ Thai Aid Program ตอไนจีเรียในรูป
ของทุนการศึกษา/ฝกอบรมและดูงานในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสาขาที่ไทยมีความ
ชํานาญและเปนที่ตองการของไนจีเรีย ไดแก สาขาเกษตรกรรม สาธ ารณสุข และการศึกษา ซึ่ง
ในชวงป พ.ศ. 2548 ถึง 2549 ไนจีเรียไดสงผูแทนเขารวมฝกอบรมหลักสูตรการจัดการกับโรค
มาลาเรียโดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูดําเนินการ เปนตน  สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา

45 กองแอฟริกา กรมเอเชียไต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 2553, สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ 2553
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ระหวางประเทศ (สพร.) จะแจงเวียนทุนฝกอบรม รับผิดชอบดูแลการแจงเวียนทุนฝกอบรม (Annual
international training course) ใหฝายไนจีเรียพิจารณาสงบุคคลากรเขารวมการฝกอบรมทุป  โดย
คํานึงถึงสาขาที่ไทยมีองคความรูและความเชี่ยวชาญที่จะสามารถถายทอดใหแกไนจีเรียตามความ
ตองการของไนจีเรีย โดยในป พ.ศ. 2552 ไนจีเรียไดสงบุคคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ
ดังน้ี46

- International Narcotics Law Enforcement
- Sufficiency Economy
- Sustainable Crop Production
- Enhancing Entrepreneurship in SME Development and Export Consortia
- Epidemiology and Control of Tropical Disease

สําหรับในป พ.ศ. 2553 รัฐบาลไทย โดย สพร. ไดเสนอทุนฝกอบรมใหไนจีเรียพิจารณา
หลักสูตร ดังน้ี47

- Biodiesel Technology
- Enhancing Entrepreneurship in SME Development and Export Consortia
- Income Generation and Poverty Reduction for Development
- International Narcotics Law Enforcement
- Sufficiency Economy
- Sustainable Crop Production

46 สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 2553
47 เร่ืองเดียวกัน
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5. จุดออนในดานการใหความชวยเหลือ (ASSISTANCE) ของไทยตอไนจีเรีย

5.1. จุดออนในดานการใหทุนฝกอบรมระยะสั้น

ทุนฝกอบรมระยะสั้นที่รัฐบาลไทยใหแกไนจีเรียในแตละปมีจํานวนไมมากนัก (ดู
ภาคผนวก ก) แตอยางไรก็ตามรัฐบาลไทย มีศักยภาพที่จะเพิ่มจํานวนทุนฝกอบรมไดอีกเพื่อ
ปรับระดับความรวมมือกับไนจีเรียใหมากขึ้น ในแบบหุนสวน หรือเพื่อเนนความรวมมือเปน
กรณีพิเศษไดอีก เพราะในเร่ืองน้ีรัฐบาลไทยมีแนวนโยบายดานความรวมมือทางวิชาการไทย -
แอฟริกา ดังน้ี

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับ
ตางประเทศซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานไดใหความเห็นชอบ (23
สิงหาคม 2550) ตอยุทธศาสตรความรวมมือ เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย ระหวางป
พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งไดกําหนดกลุมเปาหมายความรวมมือในแอฟริกา ไว 3 กลุม คือ

- กลุมประเทศที่ไทยควรใหความชวยเหลือ ไดแก มาดากัสการ เคนยา ซูดาน
เซเนกัล และ ไนจีเรีย

- ความรวมมือแบบหุนสวนกับกลุมประเทศกาวหนาในแอฟริกา ไดแก โมร็อกโก
อียิปต แอฟริกาใต

- ประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน อาจมีการคัดเลือกบางประเทศตามความ
เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ

ดังน้ันจุดออนของไทยในเร่ืองการจัดกลุมประเทศในการใหความรวมมือดังกลาว
ขางตนในกรณีไนจีเรียก็คือ การขาดการประเมินสถานภาพของไนจีเรียเปนระยะๆ เพราะไทย
ยึดติดรูปแบบความรวมมือตามหลักสูตรฝกอบรม นานาชาติประจําปใหแกไนจีเรียตลอดมา
(ประเทศที่ไทยใหความชวยเหลือฝายเดียว) ทั้งๆที่ไนจีเรียมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
บุคคลอุดมสมบูรณ มีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายความรวมมือระหวางไทย- ไนจีเรีย ในรูปแบบ
อ่ืนๆที่เหมาะสมได ความรวมมือที่เหมาะสมก็จะนําไปสูประโยชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ARMI ใหมีประสิทธิผลตอไป
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5.2. จุดออนในการขาดการหารือ หรือประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ไนจีเรีย อาทิเชน Directorate of Technical Cooperation in Africa (DTCA) ซึ่งปจจุบันเปน
หนวยงานสังกัดกระทรวงการตางประเทศไนจีเรีย จัดทําขึ้นเมื่อป ค.ศ 2001 โดยรัฐบาลไนจีเรียเห็น
วา ความรวมมือทางวิชาการ เปนเคร่ืองมือสําคัญตอการสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทาง
เศรษฐกิจ (Economic Integration) ในภูมิภาคแอฟริกาในยุคโลกาภิวัฒน แหงศตวรรษที่ 21

แมหนวยงาน DTCA จะเนนความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการพัฒนา ในระดับภูมิภาค
แอฟริกาเปนหลัก แตหนวยงานดังกลาวก็อาจจะพิจารณาเปน Counterpart ของสํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ที่จะเขาไปเสริมการดําเนินงานของหนวยงาน DTCA
โดยเนนความรวมมือกับไนจีเรียเปนหลักได หากสํานักงาน สพร. จะสามารถจัดทํา MOU กับ
หนวยงาน DTCA เพื่อเปนกรอบในการใหทุนฝกอบรมแกไนจีเรียประจําป และปรึกษาหารือกับ
หนวยงาน DTCA โดยตรงอยางใกลชิด ก็จะทําใหความชวยเหลือของไทยตอไนจีเรีย มีรูปธรรมมาก
ขึ้นและหวังผลไดมากขึ้น

5.3 จุดออนของไทยในการใหความชวยเหลือแกไนจีเรีย เมื่อเปรียบเทียบกับตางชาติ เชน
อินเดียและจีน

อินเดีย : มีวัตถุประสงคสําคัญอยูที่การแสวงหาแหลงพลังงาน ผานบทบาททางดานการคา
(Commercial presence) การเสนอโครงการใหความชวยเหลือ (Aid program) และการเขาไป
เกี่ยวของดานการเมือง (Political engagement)48 ท้ังนี้การแสวงหานํ้ามันเปนยุทธศาสตรนําหนาของ
อินเดียในแอฟริกา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียซึ่งมีความเจริญเติบโตถึง รอยละ 8 ตอป ความ
ตองการดานพลังงานของอินเดีย เปนสวนที่ใชนํ้ามันถึง รอยละ 70 อีกรอยละ 30 ใชถานหินและ
เชื้อเพลิงอ่ืนๆ ไนจีเรียเปนแหลงนํ้ามันใหญของอินเดีย มีการนําเขาเปนอันดับสอง บริษัทนํ้ามัน
เอกชนของอินเดีย จะมีหุนสวนอยูในประเทศที่ผลิตนํ้ามันรายใหญ เชนไนจีเรีย ลิเบีย บริษัทเอกชน
เหลาน้ี มีศักยภาพที่ขุดเจาะนํ้ามันนอกฝงของหลายประเทศในแอฟริการวมกับไนจีเรียดวย49

ในการเขาถึงทรัพยากรดานพลังงานในภูมิภาคแอฟริกา อินเดีย ไดใชความชวยเหลือ
ทางดานเศรษฐกิจ (Economic aid) เพื่อชวยขจัดความยากจนของประชากร โดยเพิ่มพูน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจใหมากขึ้น ทั้งน้ีภาคเอกชนของอินเดียมีความเขมแข็ง และมีบทบาท
สําคัญในการสรางมิตรไมตรี ระหวางอินเดียกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตางๆ อาทิเชน บริษัทยา

48 Oritsejafor 2000: 109-110
49 Haté 2008: 1
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เอกชนของอินเดีย สามารถชวยจัดหาเวชภัณฑราคาถูก เพื่อสนับสนุน โครงการดานมนุษยธรรม ทั่ว
ทั้งแอฟริกาของรัฐบาลอินเดีย50

บริษัท Ranbaxy ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตยา รายใหญของอินเดีย ไดบริจาคยารักษาโรค
โดยเฉพาะยาตอตานไวรัสเอดส (Anti-retroviral: ARV) ใหแกหลายประเทศในแอฟริกา รวมถึง
ไนจีเรียดวย นอกจากน้ีบริษัทยา CIPLA ของอินเดีย ยังเปนบริษัทที่ไดบริจาคยาตอตาน HIV/AIDS
ถึง 1 ใน 3 ของประเทศในภูมิภาคแอฟริกา51

อินเดียเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจดีในกลุมประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย รัฐบาลอินเดีย
สามารถใชการลงทุน (FDI) เปนเคร่ืองมือในการเขาไปดําเนินความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค
แอฟริกา รวมถึงไนจีเรียดวย ในป ค.ศ.2007 อินเดียลงทุนจํานวน 13.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ใน
ตางประเทศ ซึ่งเปนสวนชวยใหแอฟริกา สามารถเขาสูกระแสเศรษฐกิจโลก (Global economy) ได
และทําใหฐานะของอินเดียในประเทศตางๆ ของภูมิภาคแอฟริกาก็ดีขึ้น52

ยุทธศาสตรทางการเมืองอินเดีย ไดใชการเมืองผูกสัมพันธกับประเทศภูมิภาคแอฟริกา
(Engagement of Africa politically) โดยรัฐบาลอินเดียไดจัดใหมีการประชุม India-Africa Summit
คร้ังแรกที่กรุงนิวเดลี เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2008 มีประเทศแอฟริกันเขารวม 14 ประเทศ รวมทั้ง
ไนจีเรียดวย ทําใหอินเดียสามารถสรางความแนนแฟนกับประเทศเปาหมายของตนในแอฟริกาได
เปนอยางดี53

ความสัมพันธระหวางอินเดียกับไนจีเรียเปนไปอยางฉันทมิตร ทั้งอินเดียและไนจีเรียมี
ประสบการณจากระบบอาณานิคมมาดวยกัน นับต้ังแตสถาปนาความสัมพันธทางการทูตมาเมื่อป
ค.ศ.1958 ฯพณฯ เยาวหราล เนรูห นายกรัฐมนตรีของอินเดีย ไดเยือนไนจีเรียอยางเปนทางการในป
ค.ศ.1962 เปนประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสอง อินเดียชื่นชมทาทีของไนจีเรียที่
เลือกขางตน ในสงครามระหวางจีน-อินเดีย ในป ค.ศ.196354

สําหรับไนจีเรีย อดีตประธานาธิบดี Olusegun Obasanjo ไดมาเยือนจีนอยางเปนทางการ
เมื่อป ค.ศ.2000 และไดรับเกียรติใหเปนแขกเกียรติยศ ในงานฉลองเอกราชครบ 50 ปของอินเดียดวย

50 เร่ืองเดียวกัน
51 Haté 2008: 1
52 เร่ืองเดียวกัน
53 เร่ืองเดียวกัน
54 Kura 2009: 4-5
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หลังจากน้ันก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงเร่ือยมา โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี Manmohan
Singh ของอินเดีย ไดเยือนไนจีเรียอยางเปนทางการ เมื่อป ค .ศ.2007 เปนการชวยกระชับ
ความสัมพันธฉันทมิตรที่แนนแฟนยิ่งขึ้น55

การสรางความสัมพันธทางดานสังคมและวัฒนธรรม อินเดียและไนจีเรียมีความคลายคลึง
กันในดานสังคม และวัฒนธรรม ต้ังแตป  ค.ศ.1955 รัฐบาลอินเดีย ไดเร่ิมใหทุนการศึกษาแตชาว
แอฟริกัน ทั้งน้ีเพื่อชวยเหลือชาวแอฟริกันโดยทั่วๆ ไป โดยเฉพาะไนจีเรีย ในปจจุบันมีนักศึกษา
ไนจีเรีย กําลังศึกษาอยูที่อินเดียไมตํ่ากวา 5000 คน เน่ืองจากอินเดียมีความเจริญกาวหนา ทางดาน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร และสําหรับนักศึกษาที่ออกทุนไปศึกษาเอง ก็จะประหยัดไดมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาใชจายในการไปศึกษาในประเทศตะวันตก56

รัฐบาลอินเดียไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาไนจีเรีย เปนประจําทุกปมาโดยตลอด
ทั้งภายใต Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAAP) และ Indo-Nigerian Cultural
Program และยังใหทุนฝกอบรมดานตางๆ โดยเฉพาะดานโทรคมนาคม และการศึกษาวิจัยในดาน
ตางๆ57

นอกจากน้ีรัฐบาลอินเดีย ยังไดสนับสนุนกิจกรรมของ Nigeria-India Friendship
Association (NIFA) ที่ไนจีเรียอีกดวย เพื่อใหคนอินเดียที่พํานักในไนจีเรียไดมีความสัมพันธฉันท
มิตรกับคนไนจีเรีย และเพื่อประโยชนรวมกันตอไป

จีน : รูวาไนจีเรียตองการความชวยเหลือทางดานเกษตรกรรม จึงไดชวยไนจีเรียฟนฟูดาน
การเกษตร โดยเฉพาะในรูปแบบ Tripartite ระหวางไนจีเรีย-จีน-FAO โดยจัดสงบุคคลกรจากจีน
500 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรกรรมเพื่อไปชวยเพิ่มพูนผลผลิตดานอาหารโดยเฉพาะขาว
และจัดการเร่ืองนํ้า-ชลประทานในพื้นที่แหงแลง58 ในเร่ืองขาว ไนจีเรียตองการพึ่งพาตนเองในการ
ผลิตขาวใหพอเพียงตอการบริโภค

จีนตองการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดเสนอตัวชวยไนจีเรีย ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของไนจีเรียและลงทุนดานอุตสาหกรรมการผลิตสินคา ในไนจีเรียเพื่อปอนตลาดไนจีเรีย

55 เร่ืองเดียวกัน
56 Kura 2009: 4-5
57 เร่ืองเดียวกัน
58 Utomi 2009:45
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เน่ืองจากตระหนักวาไนจีเรีย ไมตองการเปนตลาดสินคาของตางประเทศ 59 ดานพลังงานไฟฟา
บริษัทของจีนทั้งภาครัฐและเอกชนไดเขาไปฟนฟูปรับปรุงการผลิตไฟฟาในไนจีเรีย สวนดานการ
คมนาคม จีนไดเขาไปชวยปรับปรุงทั้งถนนหนทางรวมถึงรถไฟ นอกจากน้ียังชวยเหลือ ดาน
โทรคมนาคมดวย นับวาจีนไดวางยุทธศาสตรในการเขาไปแสวงหาประโยชนของตนไดอยาง
เหมาะสม60

ความสัมพันธระหวางจีนกับไนจีเรียดําเนินไปอยางรอบดาน ผานความตกลงที่ครอบคลุม
ถึงการเมือง การคา การลงทุน ความชวยเหลือ ดานเทคนิค ดานวิทยาศาสตร การศึกษา การทหาร
สาธารณสุข และดานวัฒนธรรมจากเอกสารการประชุม Beijing Summit of Forum on China-Africa
Cooperation (FOCAC) ในป ค.ศ. 2006 มีประเด็นทีจีนเนนการดําเนินนโยบายตอแอฟริการวมถึง
ไนจีเรียเพิ่มขึ้นสองดาน กลาวคือ การคาและการลงทุน61

การใชนโยบายดานการเงิน (Financing) เปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จีนเนนใน
ความสัมพันธระหวางจีน-ไนจีเรีย โดยจีนมุงให Trade credit และ Commercial loan แกโครงการ
พัฒนาดานตางๆ ในไนจีเรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสาขานํ้ามันปโตรเลียม

การสงเสริมความสัมพันธจีน-ไนจีเรียน้ัน จีนไดกําหนดยุทธศาสตรที่มุงสนับสนุนความ
ใฝฝนและเปาหมายในการพัฒนาของไนจีเรีย ความสัมพันธจึงเปนสิ่งที่เกื้อกูลผลประโยชนของกัน
และกันโดยเนนการคาการลงทุน และการใหความชวยเหลือเปนหลัก โดยนโยบายการคาของจีนมุง
ที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (Resource endowment) และตามทฤษฎี Comparative advantage
จีนมีผลผลิตสินคาอุตสาหกรรมไดเปรียบไนจีเรียซึ่ง เปนที่แนนอนวาจีนจะสงออกสินคาสูไนจีเรีย
มากกวานําเขาสินคาจากไนจีเรีย62

การดําเนินยุทธศาสตรของจีนในไนจีเรีย จีนยังไดใหความสําคัญแกการแลกเปลี่ยนการ
เยือนในระดับสูง ซึ่งผูนําระดับสูงของจีนไดเยือนไนจีเรีย ดังน้ี63

- การเยือนไนจีเรียของผูนําจีน ในระดับรองนายกรัฐมนตรีในป ค .ศ.1978, 1981,
1984,1990, 1995

59 Corporate Nigeria 2006/2007: 34
60 เร่ืองเดียวกัน, Mthembu-Salter 2009:.3-5
61 เร่ืองเดียวกัน
62 Ogunkola 2008: 10
63 เร่ืองเดียวกัน
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- การเยือนไนจีเรียของผูนําจีน ในระดับนายกรัฐมนตรีในป ค.ศ.1997
- การเยือนไนจีเรียของผูนําจีน ในระดับประธานาธิบดีในป ค.ศ.1999, 2002, 2006

ทั้งน้ีเมื่อศึกษาการดําเนินยุทธศาสตรของอินเดียและจีนตอไนจีเรีย จะเห็นไดวาไทยยังมีจุด
ดอยอีกมากในการแขงขันในเวทีไนจีเรีย

5.4 จุดออนของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI พิจารณาจากผลการหารือ ระหวาง
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ กับกลุมกงสุลกิตติมศักด์ิแอฟริกาประจําประเทศ
ไทย เกี่ยวกับลูทางสงเสริมความรวมมือดานธุรกิจระหวางไทยกับแอฟริกา

กระทรวงการตางประเทศไดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ กับกงสุลกิตติมศักด์ิแอฟริกา
ประจําประเทศไทย เกี่ยวกับลูทางสงเสริมความรวมมือดานธุรกิจระหวางไทยกับแอฟริกา เมื่อวันที่
9-11 พฤศจิกายน 2552 มีประเด็นสําคัญที่สะทอนถึง ความเหมาะสมของยุทธศาสตร ARMI
ทั้งในดานความเหมาะสม และที่ตองปรับปรุง โดยเฉพาะมาตรการเสริมยุ ทธศาสตรดังกลาว
ที่ภาครัฐ64 ควรที่จะดําเนินการเสริมจุดดอยของไทย อาทิเชน

- ไทยควรจัดใหมีศูนยบริการธุรกิจแอฟริกา หรือสถาบันการเงินขึ้น เปนการเฉพาะเพื่อ
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและเปนผูสนับสนุนทางการเงิน แกผูประกอบการไทยที่ตองการเขาไปทํา
ธุรกิจหรือลงทุนในแอฟริกา โดยเห็นวา ลักษณะการดําเนินการของ EXIM Bank, SME Bank
ยังไมสอดคลองกับความตองการ ของผูประกอบการเทาใดนัก ธนาคารพาณิชยนาจะมีความ
คลองตัวและตอบสนองไดดีกวา

- สนับสนุนใหมีการเปดสาขาธนาคารไทยในแอฟริกา เพื่อสรางหลักประกันและอํานวย
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน

- ส นั บ ส นุน ใ ห ผู ป ระ ก อ บ ก า ร อา จร วม กัน ส ง สิน ค า  ไ ป -ก ลั บ  ใ น เ ที่ ย ว เ ดีย ว
กันเพื่อลดตนทุนทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของสินคาและลักษณะการขน สงสินคา น้ันๆ ดวย

- ไทยควรมีกองเรือเปนของตนเอง
- ไทยควรพิจารณาการจัดต้ังศูนยจัดการหรือกระจายสินคา ในเมืองทาใหญๆของแอฟ

ริกา อยางไรก็ดี แนวคิดของศูนยกระจายสินคายังไมตกผลึก ตองทําการศึกษาและหารือกันระหวาง
ผูที่เกี่ยวของใหชัดเจนและเขาใจตรงกัน

64 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 2552
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- ในเร่ืองการตรวจตราระหวางกัน จากไทยไปแอฟริกา ไทยควรสนับสนุนใหประเทศ
แอฟริกา แตงต้ัง กงสุลกิตติมศักด์ิ ในไทยโดยใหมีอํานาจตรวจลงตราได หรือใหสภาหอการคา เปน
Focal point ในการออกหนังสือรับรองนักธุรกิจไทย เพื่อชวยเปนหลักประกัน
ประกอบการพิจารณาการออกวีซา โดย สถานเอกอัครราชทูตของประเทศ แอฟริกาไดรวดเร็วขึ้น
แบบ fast track จากแอฟริกามาไทย สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญพิจารณาจัดกงสุล
สัญจรในประเทศเขตอาณาเปนคร้ังคราว หรือบอยคร้ังขึ้น และอาจพิจารณาทบทวนเพิ่มประเทศ
แอฟริกาที่ไดรับ visa on arrival

- ในเร่ืองการใชกฎหมายและระเบียบภายใน ควรใชกลไก กงสุลกิตติมศักด์ิ และ
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  ไทยในแอฟริกาใหเปนประโยชนในการ
ใหคําแนะนําแกผูประกอบการไทย

- ในการดําเนินนโยบายเชิงรุกของภาครัฐอยางบูรณาการ
- ไทยควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง โดยผนวกภาคเอกชนรวมเดินทาง

ไปดวย เพื่อเปนการทําความรูจักและสรางเครือขายในการดําเนินธุรกิจ (ซึ่งไดผลดีจากโครงการ
Focus group ที่ไปเยือนแองโกลา นามิเบีย เมื่อสิงหาคม 2552)

- ควรใชกลไกการใหความชวยเหลือ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศที่
ตอบสนองประเทศผู รับอยางแทจริง (เนนขยาย ความรวมมือในสาขาที่เปนกลุมเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ) อยางทันทวงที

- ควรเนนการทํางานรวมกันอยางใกลชิดของภาครัฐและเอกชน (Public-private
partnership) ในการเขาไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหแอฟริกา

- จําเปนตอง Identify ศักยภาพของประเทศเปาหมาย เพื่อกําหนดนโยบายใหตรงกับ
สาขาธุรกิจที่จะเขาไป

- ควรปรับเปลี่ ยนทัศนคติที่มีตอประเทศแอฟริกา ใหความสําคัญและ มีความ
กระตือรือรนมากขึ้น ทั้งในภาครัฐและเอกชน

- ในดานกลไกการสนับสนุนและชวยเหลือคุมครอง ไทยควรประชาสัมพันธ กระตุน
สงเสริม ใหภาคเอกชนใชประโยชนจาก สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ หรือ สํานักงาน
สงเสริมการคา ในตางประเทศ และใหกลไกที่มีอยูความเปนชองทางการใหขอมูล และชวยเหลือ
ภาคเอกชนอยางทันเหตุการณ เชน กลไกสมาชิกของสภาหอการคา

จากการพิจารณาผลการประชุมและขอเสนอแนะของกลุมกงสุลกิตติมศักด์ิแอฟริกา ประจํา
ประเทศไทยเห็นวา สามารถปรับใชในการดําเนินยุทธศาสตรของไทยตอไนจีเรียเปนอยางดี ไทยยัง
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มีจุดดอยอีกมากมายที่จะตองแกไข ปรับปรุง สงเสริมดวยมาตรการเชิงรุก ที่จะเอ้ืออํานวยตอ
ยุทธศาสตรการคาและการลงทุนของไทยในไนจีเรียตอไป ทั้งในปจจุบันและอนาคต

5.5 จุดออนของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI พิจารณาจากการสนทนากับ
อุปทูตไนจีเรียประจําประเทศไทย และนักธุรกิจไนจีเรีย ที่มาเยือนไทย (15 กรกฎาคม 2553)

จุดออนของไทยที่ฝายไนจีเรียมองเห็นก็คือการขาดการเยือนในระดับสูงของฝายไทยใน
ระยะ 3-4 ปที่ผานมา ควรที่ไทยจะมีคณะผูแทนระดับสูงไปเยือนในโอกาสสําคัญๆ นอกจากน้ัน
ภาคเอกชนไทย ยังไมคอยพยายามแสวงหาโอกาสในการลงทุนในไนจี เรีย ทั้งที่มีผลตอบแทนสูง
รวมทั้งไทยยังไมไดเผยแพรศักยภาพในดานการคาการลงทุนตอไนจีเรียอยางเต็มที่ และไทยยังไมมี
ทีทาสนองตอบตอความตองการของไนจีเรีย ที่จะประสงคจะไดรับความรวมมือดานการปลูกขาว
ทั้งดานวิชาการและการลงทุน รายละเอียดดังกลาวปรากฏในคําสนทนากับอุปทูตไนจีเรีย ดังน้ี

Mrs. Aleyedun: ในฐานะอุปทูตฯ รักษาการประจําการในประเทศไทย มากวา 3 ป
(เอกอัครราชทูตฯ อยูในระหวางการเดินทางไปราชการในไนจีเรีย ) ใหรายละเอียดวา สถาน
เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจําประเทศไทย มีนโยบายรักษาและสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีกับ
ไทยทุกดานที่เปนไปได ในขณะน้ีก็มีการติดตอธุรกิจระหวางกันทั้งภาครัฐและเอกชนอยูมาก
พอสมควร ฝายไนจีเรียก็พยายามสงเสริมความรูความเขาใจระหวางกันระหวางไทยกับไนจีเรีย อาทิ
สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการจัดงาน Africa Day ของไทยโดยกระทรวงพาณิชยเปนเจาภาพ
เมื่อป ค.ศ. 2009 ซึ่งมีสวนสงเสริมความเขาใจระหวางไทยกับไนจีเรียใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อวาจะนําไปสู
การมีปฎิสัมพันธ (interaction) ที่เพิ่มพูนของภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในอนาคต ปจจุบัน
รัฐบาลไนจีเรียสงเสริมการลงทุน ก็ประสงคจะใหภาครัฐและภาคเอกชน แสวงหาโอกาสเขาไป
ลงทุนในไนจีเรีย แมจะมีความทาทายแตก็ใหผลตอบแทนมาก

ผูศึกษา: ในชวงที่ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูจา ก็พยายามสนับสนุน
สงเสริมใหภาคเอกชนไทยเขาไปสํารวจ ศึกษาความเปนไปไดในดานการลงทุน ซึ่งที่ผานมาก็มี
บริษัทเจริญโภคภัณฑ (ซี.พี.) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย สํานักงานสงเสริมการลงทุน และ
เอกชนรายยอย เขาไปสํารวจโอกาสการลงทุนแลว แตก็ยังนอยมาก

Mrs. Aleyedun: ประสงคจะใหภาคเอกชนไทย ลงทุนในไนจีเรียใหมากขึ้นโดยภาคเอกชน
ไทยสามารถแสวงหาความรวมมือ จากภาคธนาคารของไนจีเรีย อาทิ Bank of Industry, NEXIM
Bank ซึ่งจะชวยใหภาคการคาการลงทุนระหวางทั้งสองประเทศคลอง ตัวขึ้น
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ในดานความรวมมือที่ประสงคจะไดจากไทย Mrs. Aleyedun ไดกลาววาไนจีเรีย ตองการ
ความรวมมือดานการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกขาว แตก็ทราบดีอยูวาอาจจะสวนทางกับ
ผลประโยชนของไทย ในการสงขาวเขาไปขายในตลาดไนจีเรียก็ได

ผูศึกษา: เร่ืองน้ีคงตองมีการพิจารณา เพราะเปนเร่ืองของนโยบาย แตในมุมมองธุรกิจ การที่
ฝายไทยเขาไปลงทุนในการปลูกขาว ในไนจีเรีย อาจจะเปนการสรางรายได จากการลงทุนอีกทาง
หน่ึง เพราะเปาหมายธุรกิจตางประเทศทุกชนิด ก็นาจะไดแก เงินตราตางประเทศ ปจจุบันขาวไทย
ในตลาดโลกก็มีคูแขงอยูแลว อยางไรก็ตาม ฝายไทยควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบตอไป ในชั้นน้ี
อาจถือไดวาไทยยังมีจุดดอยที่ยังไมมีความชัดเจนในนโยบายความรวมมือร่ืองขาวกับไนจีเรียใน
ปจจุบัน

Mrs. Aleyedun: ในดานการเกษตร ไนจีเรียยังมีผลผลิตมันสําปะหลัง จํานวนมาก เอกชน
ไทยที่มีความเชี่ยวชาญดานน้ี นาที่จะเขาไปศึกษาหาโอกาสลงทุน แปรรูปมันสําปะหลัง เพื่อการ
สงออกที่ไนจีเรีย โดยไนจีเรียไดเชิญชวนนักลงทุนในดานน้ีมานาน แตก็ยังไมมีความคืบหนามาก
นัก

Mrs. Aleyedun: ประสงคจะเห็นความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับไนจีเรีย มีการกระชับ
ดวยการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของไทยในปจจุบัน กําหนด
จะไปเยือนไนจีเรีย แตก็ไดเลื่อนการเยือนไปหลายคร้ัง ตนขอแสดงความรูสึกวา ไนจีเรียเปน
ประเทศที่มีความสําคัญ ขอใหฝายไทยตระหนักถึงความสําคัญของไนจีเรียดวย และวาในโอกาส
ฉลองเอกราชครบ 50 ป ของไนจีเรีย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รัฐบาลไนจีเรียไดมีหนังสือกราบ
บังคมทูล เชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว  หรือผูแทน เข ารวมฉลองเอกราชดังกลาว
หากมีผูแทนระดับสูงไปเยือนไนจีเรี ยในคร้ังน้ี ก็จะเปนการกระชับความสัมพันธทวิภาคี
ระหวางทั้งสองประเทศไดอยางดียิ่ง

ผุศึกษา: ไทยมีจุดดอยดานเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน หากการเมืองมั่นคงแลว การ
กระชับความสัมพันธ ไทย-ไนจีเรีย คงจะไดมีการดําเนินการกันตอไป

Mrs. Aleyedun: โอกาสในการรวมมือระหวางไทยกับไนจีเรีย เพื่อผลประโยชนรวมกันน้ัน
มีมากมาย ตนก็อยากเห็นความตอเน่ืองของการสานความสัมพันธทวิภาคี โดยใหไทยตระหนักใน
ความสําคัญของไนจีเรียดังไดกลาวมาแลว

Mrs. Aleyedun: ไดกลาวย้ําวาไนจีเรียมีความเหมาะสมสําหรับ การลงทุนจากตางชาติ
ตล าดไ นจ ีเ ร ีย ก ็กว า งใ หญ  นอก จา ก น ั้นย ังม ี ตลาดในประเท ศเพ ื่อนบ า น ข องไ นจ ีเ ร ีย
แ ล ะ ต ล า ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต ะ ว ัน ต ก  ท ี่ไ น จ ีเ ร ีย  ไ ด ร ับ โ ค ว ต า พ ิเ ศ ษ ใ น ก า ร ส ง อ อ ก ส ิน ค า



40

ที่ผลิตไดในไนจีเรียไปยังตลาดดังกลาว โดยไมตองเสียภาษี การลงทุนในไนจีเรียใหผลตอบแทนสูง
แกนักลงทุนตางชาติ แมจะมีความยากลําบากอยูบางในชั้นน้ีก็ตาม และในชั้นน้ีก็ยังไมมีนักลงทุน
ไทยเขาไปแสวงหาโอกาสการคาและการลงทุนในไนจีเรียอยางที่ควร

ผูศึกษา: ไดสอบถามความเห็นของ Mr. S.O. Udeh เจาหนาที่การไฟฟาไนจีเรียและเปนนัก
ธุรกิจเจาของโรงงานผลิตนํ้ามันปาลมในไนจีเรียที่อยูระหวางการเยือนประเทศไทยดวยวา จะ
สามารถใชประเทศไทยเปนตนแบบของการพัฒนาไดหรือไมเพียงใด เพื่อนําแบบแผนการพัฒนา
เหลาน้ี ไปปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะ เร่ืองพลังงานไฟฟา และการพัฒนาดานอ่ืนๆได
หรือไม Mr.S.O Udeh ไดกลาววาตนเพิ่งเคยมาประเทศไทย เพื่อธุรกิจเปนคร้ังแรก ไดเห็นสภาพ
บานเมืองของกรุงเทพแลว ไมเคยนึกมากอนเลยวา ประเทศไทยจะมีระดับการพัฒนาที่กาวหนา ตน
เคยแตไดยินขาวเกี่ยวกับประเทศไทยผานสื่อมวลชนตางประเทศ ก็คิดวาประเทศไทย ยังคงเปน
ประเทศที่ลาหลังหรือไมพัฒนานัก  ยิ่งเห็นขาวความรุนแรงทางการเมืองในชวงเดือนพฤษภาคม
2553 ที่ผานมา ก็คิดวา ประเทศไทยยังปาเถื่อน แตเมื่อไดสัมผัสผูคนและบานเมือง ก็เห็นวาประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาที่กาวหนา เปนประเทศที่ศิวิไลซ ตนจะหาโอกาสมาเยือนประเทศไทยอีก
โดยเฉพาะประสงคจะเยี่ยมชมโรงงานผลิตนํ้ามันปาลม ที่ใชของเหลือ เชนนํ้าเสีย ในการผลิต
กระแสไฟฟา เพื่อใชกับโรงงานและจําหนายใหแกการไฟฟาฯ พรอมทั้งตนประสงคจะดูงานดาน
อ่ืนๆ ที่นาสนใจเพื่อนําไปปรับใชในไนจีเรียตอไป

จุดออนของไทยในแงน้ี ไดแก การขาดความกระตือรืนรนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะ
แสดงศักยภาพของไทยใหเปนที่รูจักแพรหลายในไนจีเรีย กิจกรรมที่ควรกระทําก็นาจะไดแก การจัด
งานแสดงสินคา งานแสดงทางดานวัฒนธรรม อาหารไทย ฯลฯ ในไนจีเรีย  หลังจากที่ปลอยวางเวน
กิจกรรมประเภทน้ีมาเปนเวลานาน
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

1. บทสรุป

ผลการศึกษาการกําหนดยุทธศาสตร ARMI ตอไนจีเรียในดานการคาและการลงทุน
ดวยการทํา SWOT Analysis จากการสนทนากับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจํา
ประเทศไทย นักธุรกิจที่เดินทางติดตอธุรกิจในประเทศไทย การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา
ตางๆ ทําใหเกิดองคความรูวายุทธศาสตร ARMI ของไทย ตอแอฟริกา ในภาพรวมมีความเหมาะสม
แตการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไนจีเรีย ตองมีกลยุทธเชิงรุกที่เหมาะสมกับสภาพการณและสถานะ
ของไนจีเรีย ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ถาจะถือวาไนจีเรียเปนประเทศที่มีสภาพการณ
พิเศษ ก็นาจะกลาวเชนน้ีได เพราะการคาและการลงทุนในไนจีเรียน้ันมีทั้งโอกาสดวยขนาดที่ต้ัง
จํานวนประชากร ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหประเทศตางๆรวมทั้งไทย มุงที่
เขาไปแสวงหาทรัพยากรเหลาน้ัน ตลอดจนตลาดสินคา โดยผานยุทธศาสตรตางๆของแตละประเทศ
อยางไรก็ดีไนจีเรีย ก็มีความทาทายมากมายทางดานการคาและการลงทุน ที่หลายๆประเทศจะตอง
ขามสิ่งกีดกั้นน้ี เพื่อใหบรรลุเปาหมายการคา การลงทุนที่ต้ังไว

นับ เปนขอ ดีที่ รั ฐบา ลไน จี เ รียมีนโยบ ายที่ จะพัฒนา ประ เทศ ให เจ ริญมั่ งคั่ งจา ก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ตองการขจัดความปญหาความยากจนของคนสวนใหญของ
ประเทศ ตองการแสวงความชวยเหลือจากตางชาติ ตองการคาและการลงทุนจากตางประเทศ
โดยเฉพาะดานการคาน้ันเปนไปตามแนวคิด Comparative advantage ซึ่งไทยเปนหน่ึงในประเทศผู
สงสินคาเขาไปในไนจีเรีย เห็นความไดเปรียบทางการคา จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ARMI ตอ
ไนจีเรีย ซึ่งผลการศึกษาไดแสดงจุดออน จุดแข็งของไทยดังน้ี
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1.1 การใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE)

การใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE) เพื่อแลกกับความนิยมชมชอบของ
ไนจีเรียตอประเทศไทย จากการพิจารณาปริมาณความชวยเหลือดานน้ี จะเห็นไดวามีจํานวนนอย
จนไมอาจจะหวังผลที่เปนรูปธรรมไดมากนัก นับเปนจุดเดนและจุดดอยของไทยเอง 65 แตกตางกับ
จีนที่ใหทั้งเงินชวยจํานวนมาก ชวยสรางและซอมแซมโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมทางโครงการ
ทางดานเกษตร เชนการปลูกขาวเปนตน สําหรับอินเดียก็เชนกัน ใหทุนการศึกษาแกคนไนจีเรียเปน
จํานวนมาก อีกทั้งภาครัฐและเอกชนของอินเดียยังใหความชวยเหลือในรูปแบบของเวชภัณฑ เชน
การควบคุมไขมาเลเรีย นอกจากน้ันยังมีความรวมมือทางดานวิชาการ โทรคมนาคม การทหาร
รวมถึงการรวมลงทุนปลูกขาว66  และอ่ืนๆ ซึ่งดูมีผลเปนรูปธรรมมากกวา

1.2 ยุทธศาสตรการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES)

การแสวงหานํ้ามันปโตรเลียม กาซ แรธาตุ และอ่ืนๆ ตองพิจารณาความพรอมของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนของไทย วาจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะเขาไปขุดเจาะแสวงหาทรัพยากรดังกลาว
หรือไม เน่ืองการรัฐบาลไนจีเรียขาดเงินทุน เทคโนโลยี  ทักษะความชํานาญในการขุดคน
ทรัพยากรธรรมชาติไดเอง การจะเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของไนจีเรียน้ัน ถาไมจุดเจาะเองก็ตอง
ไปซื้อตอจากบริษัทตางชาติที่มีสัมปทานอยูแลว อาจจะไมเกิดผลประโยชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
แกไทย ในขณะเดียวกันการเขาไปลงทุนขุดคนทรัพยากรธรรมชาติ ของไนจีเรียจะตองเผชิญกับ
ทัศนคติของคนไนจีเรียที่ยังมองวาคนตางชาติเขาไปรุมทึ้งแอฟริกาในรอบใหม (NEW Scramble for
Africa)67 สะทอนออกมาในเชิงนโยบายและกฎเกณฑที่สรางความระอาใจใหแกของนักลงทุน
ตางชาติ เปนตน

1.3 ยุทธศาสตรในการแสวงหาตลาดสินคา (MARKET)

ไนจีเรียมีประชากรมากกวา 140 ลานคน มีความตองการสินคาอุปโภคปริโภคจํานวน
มาก แตไมสามารถผลิตเองในประเทศไดเพียงพอ อีกทั้งตลาดไนจีเรียเปนตลาดลาง ตองการสินคา
ราคาถูกเพราะคนสวนใหญมีอํานาจในการซื้อตํ่า สินคาราคาถูกแตดอยคุณภาพอาจ ถูกกีดกันโดย

65 กองแอฟริกา กรมเอเชียไต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 2553
66 Kura 2009
67 Olivu 2007, Zalik 2006:3
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มาตรการภาษีและไมใชภาษี มีสินคาตางประเทศถูกขึ้นปญชีตองหามถึง 46 รายการ อยางไรก็ตาม
หลายประเทศก็พยายามแขงขันกันสงสินคาเขาไปขายในไนจีเรีย อยางไมหวั่นเกรงอุปสรรคปญหา
ใดๆ

ปจจุบันน้ีไนจีเรียมีนโยบายพึ่งพาตนเอง แตก็ยังประสงคจะใหตางชาติเขาไปลงทุนผลิต
สินคาในประเทศเพื่อปอนประชากรของตน การเจาะตลาดสินคาของไทยในไนจีเรียจึงไมใชเร่ือง
งาย แตไทยควรรักษาตลาดขาวของไทยที่ไนจีเรียเอาไว แมจะมีจุดออนที่ยังไมมีบริษัทขาวไทย ที่มี
ความมั่นคงทางการคาในไนจีเรียเลยก็ตาม ตามสถิติ ป 2551ไนจีเรียนําเขาขาวไทย 9.9 แสนตัน
มูลคาประมาณ 26,040 ลานบาท ความตองการปริโภคขาวของไนจีเรียอยูที่ประมาณ 4.8 ลานตัน
ปจจุบันไนจีเรียนําเขาขาวประมาณปละ 1.5-2 ลานตัน68 ภาครัฐและเอกชนไนจีเรีย และบริษัทขาม
ชาติ อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม ไดรวมมือกันที่จะเพิ่มผลผลิตขาวในไนจีเรียใหเพียงพอแกการ
บริโภคในประเทศ ซึ่งการเพิ่มผลผลิตขาวในประเทศน้ี รัฐบาลไนจีเรียไดรับความชวยเหลือจาก
U.S. Agency for International Development (USAID) อีกดวย69 ขณะเดียวกันรัฐบาลไนจีเรียเองก็
ตองการประหยัดเงินตราตางประเทศ ดูจากสถิ ติป  ค .ศ. 2009 ไนจีเรียใช เงินถึง 2.2
พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในการนําเขาขาวจากตางประเทศ 70 ดังน้ันไทยตองพิจารณาปรับ
ยุทธศาสตรในการเขาถึงตลาดขาวไนจีเรีย ใหมั่นคงตอไป

1.4 ยุทธศาสตรทางดานการลงทุน (INVESTMENT)

นับเปนโอกาสที่ดีที่ไนจีเรียมีเปาหมายการพัฒนาประเทศสูความเจริญมั่งคั่ง ตลอดจนมี
วิสัยทัศนที่จะเปนประเทศผูนํากลุม G20 ในป 2020 รัฐบาลไนจีเรีย จึงดึงดูดการลงทุนจาก
ชาวตางชาติการแสดงศักยภาพ ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ตลาดผูบริโภคภายใน และ
โอกาสในการขยายตลาดสูประเทศเพื่อนบานของไนจีเรียและประเทศตะวันตก ที่ไนจีเรียมี โควตา
พิเศษไมเสียภาษี ซึ่งนาจะเปนโอกาสที่ดีของไทยดวย แตการลงทุนในไนจีเรียน้ันตองการ Bold
investors เน่ืองจากไนจีเรียขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานที่เอ้ือตอการลงทุน ทําใหตนทุนในการผลิต
สูงกวาปกติมาก การลงทุนยังตองเสี่ยงปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาความไมสงบภายในไนจีเรียจาก
สาเหตุตางๆ ทั้งการเมืองและสังคม นักลงทุนตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ทั้งๆ ที่ไนจีเรีย
มีสํานักงานสงเสริมการลงทุน (NIPC) ซึ่งไมสามารถทําหนาที่พี่เลี้ยงใหนักลงทุนดําเนินธุรกิจได

68 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงอาบูจา 2552
69 Sammy 2009
70 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงอาบูจา 2552
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ดวยดี เชน ตองเผชิญกับสินคาลักลอบนําเขาทั้งๆ ที่ไดรับการคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศ และ
ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ ทําใหนักลงทุนตางชาติจําตองปดกิจการหรือยายฐานไปประเทศอ่ืน

2. ขอเสนอแนะในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ARMI

2.1. การใชการชวยเหลือดานการพัฒนา (ASSISTANCE)

เพื่อโนมนาวใหไนจีเรียทั้งภาครัฐและประชาชนนิยมชมชอบไทยเปนรูปธรรมากยิ่งขึ้น
นอกจากจะเพิ่มจํานวนทุนฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแลว ควรใหทุนแกนักศึกษา นักวิชาการ
สื่อมวลชน ฯลฯ มาศึกษาในประเทศไทยต้ังแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ระยะเวลาศึกษาใน
ประเทศไทยประมาณ 3-5 ป เพื่อที่ผูรับทุนจะไดซึมซับสิ่งที่ดี มีคุณคาของสังคมไทย ฝายไทยจะได
ใชประโยชนจากบุคคลเหลาน้ีในการเผยแพรภาพลักษณที่ดีของไทย

ควรมีการสํารวจสถานภาพและศักยภาพของไนจีเรียเปนระยะๆ เพื่อปรับความชวยเหลือ
ดานการพัฒนา โดยใหไนจีเรียมีสวนในการออกคาใชจายรวมกัน หรือมีการกําหนดความรวมมือ
ดานตางๆที่ไทยมีศักยภาพกับไนจีเรียเปนการเฉพาะ เชน โครงการเอดส โครงการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ฯลฯ นอกจากน้ันใหมีการขยายความรวมมือ ระหวาง สพร. กับหนวยงานลักษณะ
เดียวกันของไนจีเรีย รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงของไนจีเรียดวย

2.2. ยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES)

2.2.1. โดยที่ภาคเอกชนของไทยมีขอมูลจํากัด หากมีเอกชนไทยสนใจที่จะเขาไป
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในไนจีเรีย ภาครัฐก็ควรสนับสนุนในการเขาไปลงทุนในสาขาที่
ไนจีเรียสงเสริม ทั้งสาขานํ้ามันปโตรเลียม กาซ เหมืองแร การเกษตร และโครงสรางพื้นฐาน จาก
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทย (BOI) ระบุวาขณะน้ีการลงทุนของ
ไทยในตางประเทศในรูปแบบตางๆ กําลังขยายตัวอยางตอเน่ือง ภายหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลก
เปดรับทุนตางชาติ บริษัทของไทยก็มุงลงทุนในตางประเทศเพื่อหวังใชทรัพยากรที่มีตนทุนตํ่า เชน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เคร่ืองหนัง สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจโรงแรมและ
การทองเที่ยว ธุรกิจกอสราง และอสังหาริมทรัพย แตยังไมปรากฏวามีบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนํ้ามันและเหมืองแรในไนจีเรีย ผานสํานักงาน BOI จึงควรมีการสงเสริมการ
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ลงทุนในสาขาน้ีอยางจริงจังตอไป71 โดยขอเท็จจริงแลวธุรกิจดานนํ้ามันและกาซมิไดจํากัดเฉพาะ
การเขาไปสํารวจและขุดเจาะดวยตัวเอง แตยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอีกมากมายในไนจีเรีย

2.2.2. ภาครัฐควรสงเสริมใหภาคเอกชนไทยไดเขารวมการประชุม สัมมนา
ระหวางประเทศ ที่มีการจัดขึ้นที่ไนจีเรียตลอดทั้งปบาง เพื่อศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของไนจีเรียในเชิงลึก และหาแนวทางการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติน้ันๆ ซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสใหบริษัทเอกชนไทยไดพบคูคาในไนจีเรีย (Local partners) อีกดวย

2.2.3. จัดใหฝายไนจีเรียรับรูศักยภาพของไทยในดานการสํารวจขุดเจาะแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมโดยเลือกกลุมเปาหมายใหมาศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย หรือรวมดําเนินธุรกิจแบบ Joint ventures ทั้งน้ีคนไนจีเรียสวนใหญไมคอยรูจัก
ประเทศไทยวามีความเชี่ยวชาญและความกาวหนาในหลายๆ ดาน กลุมเปาหมายอาจจะไมใชรัฐบาล
ระดับสหพันธ แตศักยภาพของไทยนาจะเหมาะกับการติดตอกับ รัฐบาลระดับรัฐ ซึ่งมีถึง 36 รัฐ ใน
ไนจีเรีย

3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคาไทยในไนจเีรีย (MARKETS) และ
ยุทธศาสตรดานการลงทุน (INVESTMENT)

3.1 ยุทธศาสตรสองประการน้ีควรจะเชื่อมโยงกัน แตสําหรับประเทศไทยใชความ
ชวยเหลือ (ASSISTANCE) เพื่อเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ และตลาดสินคาในไนจีเรีย แตกรณีของ
จีนและอินเดีย ทั้ งสองประเทศไดมีการใชยุทธศาสตรการคา  และการลงทุนเพื่อ เข าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการน้ี นาจะเปนยุทธศาสตรที่เหมาะสม
และทําใหเกิดผลสําเร็จอยางรวดเร็ว

เน่ืองจากหนวยทางเศรษฐกิจของไทยมีขนาดเล็กกวาไนจีเรีย ความรวมมือทางดานการคา
และการลงทุนควรจะเร่ิมกับรัฐบาลในระดับรัฐกอน จากน้ันจึงขยายความสัมพันธใหกวางขึ้นจนถึง
ระดับประเทศทั้งน้ียุทธศาสตร NEEDS และ SEEDS ของไนจีเรียมีการเชื่อมโยงประสานสอดคลอง
กันอยูแลว ทั้งรัฐบาลสหพันธและรัฐบาลระดับรัฐ หลายรัฐของไนจีเรียมีทั้งพื้นที่เกษตรกรรม มี
ตลาดที่กวางใหญ รองรับสินคาอุตสาหกรรม ระดับ SME ของไทยไดดี ทั้งผูบริหารรัฐและ
ประชาชนก็มีการติดตอกับประเทศไทยอยางตอเน่ืองไดแก รัฐ Kano รัฐ Anambra และรัฐ Lagos

71 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทย (BOI) 2551
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เปนตน และที่สําคัญรัฐบาลในระดับรัฐ มีอํานาจบริหาร และมีอํานาจในการใชงบประมาณ
คอนขางมาก

นอกจากน้ีการคา ก็ควรจะใหความสําคัญกับ Two-way trade เมื่อไนจีเรียเปนตลาดขาว
สําคัญของไทยในแอฟริกา ไทยจึงควรสงเสริมใหไนจีเรียสงออกสินคามายังประเทศไทย และให
สินคาน้ันสอดคลองกับความตองการของไทยดวย เชน หาลูทางการนําเขานํ้ามันและกาซ รวมทั้ง
อัญมณีจากไนจีเรีย หรือนําเขาวัตถุดิบตางๆ ซึ่งในกรณีน้ีอินเดียก็ไดทําอยู โดยกําหนดภาษีนําเขา
สินคาจากไนจีเรียใหตํ่าลงเปนพิเศษ เพราะอินเดียพึ่งนํ้ามันจากไนจีเรียเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่
จะตองรักษาความสัมพันธที่ดีตอกันเอาไว

3.2  รัฐบาลไทยควรใหการสนับสนุนภาคเอกชนของไทย  ในการเขาไปลงทุนดาน
เกษตรกรรม เพราะไทยมีชื่อเสียงในดานการผลิตขาวและสงออกขาวไปยังตลาดโลก รวมทั้งไนจีเรีย
ซึ่งเปนลูกคารายใหญ การลงทุนภาคเกษตรกรรม มีอนาคตที่ดีขึ้นในไนจีเรีย เพราะพื้นดินมีความ
อุดมสมบูรณ มีทรัพยากรนํ้าจากแมนํ้าสายใหญๆ หลายสาย นอกเหนือจากนํ้าฝนที่ตกชุกปละ 2 คร้ัง
และฝายไทยควรมีขอตกลงใจที่ดี ในการใหความชวยเหลือดานการปลูกขาวในไนจีเรีย หรือเขาไป
ลงทุนผลิตขาวเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประชากรที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นในไนจีเรีย ซึ่ง
ไทยควรจะรีบปรับยุทธศาสตรในเร่ืองน้ีใหทันประเทศคูแขงอ่ืนๆ เชน จีน อินเดีย เวียดนาม และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการชวยเหลือไนจีเรียในดานน้ีอยางเปนระบบมานานแลว หากไทยสามารถ
ชวยเหลือไนจีเรียในดานน้ีไดอยางเปนรูปธรรม ก็จะสงผลใหไทยไดรับผลประโยชนจากการเขาไป
ลงทุนในดานน้ี ไมนอยไปกวาการสงออกขาวไปยังไนจีเรียในปจจุบัน

นอกเหนือจากการลงทุนในภาคเกษตรกรรม ประเทศไทยควรจะสงเสริมใหขยายตลาดขาว
ของไทยในไนจีเรียใหมั่นคงมากขึ้นกวาที่เปนอยู โดยสงเสริมใหบริษัทสงออกขาวของไทยเขาไป
ดําเนินธุรกิจขาวที่ประเทศไนจีเรีย แทนการพึ่งพา Trading firm ของตางชาติแทบทั้งหมด

จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา ลําพังยุทธศาสตร  ARMI ของไทยตอไนจีเรีย ไม
สามารถจะทําใหไทยบรรลุเปาหมายทางการคาและการลงทุนในไนจีเรียได ทั้งน้ีตองอาศัยกลยุทธ
และมาตรการอ่ืนๆ เชน ความรวมมือในเร่ืองที่เปนความประสงคของไนจีเรีย กลาวคือ การพัฒนา
ดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะขาวในไนจีเรียอยางเหมาะสม และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนใน
ระดับสูง ดังที่อุปทูตฯไนจีเรีย ไดแสดงความปรารถนา นอกจากน้ันไทยยังควรดําเนินกลยุทธ หรือ
Action plan เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ โดยพิจารณาจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ภาคเอกชนที่ไดแสดงออกในโอกาสตางๆ
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ยุทธศาสตร ARMI ของไทยตอภูมิภาคแอฟริกา สามารถขับเคลื่อนไดในไนจีเรีย แตการ
บรรลุซึ่งผลประโยชนทางการคาและการลงทุนขึ้นอยูกับ Implementation มาตรการและกลยุทธเชิง
รุกอ่ืนๆ ที่ตองการการใหความสําคัญและการใหความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยอยาง
จริงจังเปนประการสําคัญ
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ภาคผนวก ข
การกําหนดยุทธศาสตร ARMI ของกระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศจัดประชุมระดมสมองขับเคล่ือนยุทธศาสตรไทย-แอฟริกา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุมระดมสมองกับ
ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทย-แอฟริกา ณ วิเทศสโมสร สวน 3 กระทรวงการ
ตางประเทศ โดยภาคเอกชนไทยที่ใหความสนใจตอการคาและการลงทุนในแอฟริกาเขารวมประชุม
จํานวน 60 บริษัท ตามกลุมสาขาธุรกิจ 5 ประเภทไดแก การเกษตร กอสราง พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อัญมณี และสินคาและบริการ สรุปผลการประชุม ดังน้ี

1. ที่ประชุมสนับสนุนยุทธศาสตรสานสัมพันธไทย-แอฟริกา หรือ ARM ซึ่งประกอบดวย
Assistance การใหความชวยเหลือ Resource การแสวงหาทรัพยากรและวัตถุดิบ และ Market การ
แสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาไทย วาเปนนโยบายเชิงรุกที่สรางสัมพันธหลายมิติกับแอฟริกา
อยางตอเน่ือง กอปรกับการใหความชวยเหลือของไทยแกภูมิภาคน้ี ทั้งในดานยารักษาโรค
การเกษตร สาธารณสุข และการฝกอบรมดานตางๆ ทําใหภาพลักษณไทยในสายตาชาวแอฟริกัน
ไดรับความชื่นชมวาเปนตัวอยางการพัฒนาเศรษฐกิจ

2. ที่ประชุมเห็นวา บนพื้นฐานความสัมพันธอันดีของไทย-แอฟริกา และนโยบายจากยุทธศาสตร
ARM จะสามารถสนับสนุนภาคเอกชนไทยเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนกับแอฟริกาไดมากขึ้น
โดยภาครัฐจะตองรวมทํางานในลักษณะบูรณาการกับภาคเอกชนภายใตความสนับสนุนอยางจริงจัง
จากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมสัมพันธในระดับผูนํารัฐบาล ขอมูลเชิงลึกทางการตลาด
การเจรจาเพื่อลดหยอนภาษี การประกันความเสี่ยงของระบบการชําระเงิน และการสนับสนุนดาน
งบประมาณ

3. ที่ประชุมไดมีโอกาสรับฟงประสบการณจากผูแทนบริษัทไทยที่เขาไปลงทุนและประกอบธุรกิจ
ในแอฟริกา เพื่อแนะนําโอกาสการคาและการลงทุน เชน การคัดเลือกประเทศที่มีศักยภาพ ตลาด
ใหญและมีระบบธนาคารเปนที่ยอมรับ ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดสินคาที่ยัง
สามารถเปนฐานการผลิตของไทย การแสดงความเชื่อมั่นวาคูคา/ลูกคาที่มีความนาเชื่อถือและมี
ศักยภาพยังมีอีกจํานวนมาก และความตองการธุรกิจประเภทที่ตองใชแรงงานมีฝมือ ตลอดจน
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อุปสรรคตางๆ อาทิ การประกันความเสี่ยงของการชําระเงิน ระเบียบการเขาเมือง ความปลอดภัยใน
การเดินทาง การจัดเก็บสินคา และกฎระเบียบทางภาษีศุลกากร

4. ที่ประชุมไดเสนอแนวทางการสงเสริมยุทธศาสตร ARM ในมิติดานตลาดสําหรับสินคาไทย
ไดแก การเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการไทยในการดําเนินธุรกิจในแอฟริกา การจัดต้ัง Thai
Community ในแอฟริกาโดยอาจเร่ิมตนจากรานอาหารไทย เพื่อใชเปนฐานทางธุรกิจ การสราง
ฐานขอมูลเชิงลึกในลักษณะของเว็บไซต Thai-Africa Business Community การเจรจากับภาครัฐ
ของประเทศคูคาในการลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบการไทย การจัดคณะ Focus Group รวมกับ
ภาคเอกชน เพื่อเยือนประเทศเปาหมายโดยจัด business matching กับคูคาสําคัญ ตลอดจนการจัดต้ัง
warehouse และหรือโกดังเก็บสินคาของไทยในแอฟริกา เปนตน

5. จากผลสํารวจความเห็นของภาคเอกชนไทยที่สนใจประกอบธุรกิจกับแอฟริกา ซึ่งจัดทําโดยสภา
หอการคาไทยในฐานะผูรวมสนับสนุนการจัดประชุมคร้ังน้ี ระบุถึงประเทศแอฟริกาใต อียิปต
เคนยา แคเมอรูน โมร็อกโก เซเนกัล แองโกลา โมซัมบิก แอลจีเรีย ตูนีเซีย ลิเบีย ไนจีเรีย
มาดากัสการ แทนซาเนีย กานา และมอริเชียส โดยมีประเภทธุรกิจสินคาสําคัญไดแก ขาว อาหาร
สําเร็จรูปเสื้อผาสําเร็จรูป สิ่งทอ ยารักษาโรค เฟอรนิเจอร วัสดุกอสราง เคร่ืองจักร เคมีภัณฑและ
พลังงาน อัญมณีและเคร่ืองประดับ

สําหรับนักธุรกิจหรือผูสนใจที่ไมไดเขารวมประชุมในคร้ังน้ี สามารถติดตอสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมและขอรับเอกสารโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจของแอฟริกาประกอบการประชุมไดที่กอง
แอฟริกา กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่หมายเลขโทรศัพท 0 2643 5047 ในวันและ
เวลาราชการ

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ
โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail: div0704@mfa.go.th

(หมายเหตุ: กระทรวงการตางประเทศ ไดเพิ่มเติมยุทธศาสตร I= Investment ขึ้นมาภายหลัง)
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สถานเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณณ กรุงอาบูจากรุงอาบูจา
สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย





สภาพและความสําคัญของปญหาสภาพและความสําคัญของปญหา (1)(1)

 ภาคเอกชนของไทยมุงหวังใหภาครัฐมีบทบาทนําในการเจาะตลาด
ตางประเทศ โดยเฉพาะการแสวงหาตลาดใหม ซึ่งมุงถึงตลาดในภูมิภาค
แอฟริกาเปนสําคัญดวย

 ภาครัฐก็ประสงคที่จะสนองตอบภาคเอกชนไทยในการเจาะตลาดใน
ภูมิภาคแอฟรกิาซึ่งมีทั้งโอกาสและความทาทาย



สภาพและความสําคัญของปญหาสภาพและความสําคัญของปญหา (2)(2)

 ยุทธศาสตรที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดขึ้น มีลักษณะที่
ครอบคลุมประเทศเปาหมายของไทยทั้งภูมภิาค

 จึงมีทั้งความเหมาะสมและขอจํากัดในการนําไปปฏิบัติในรายประเทศ

 โดยเฉพาะไนจเีรียซึ่งเปนประเทศที่มีสภาพการณพิเศษ
 มีปญหาเสถียรภาพทางการเมือง
 มีปญหาการฉอราษฎรบังหลวง
 มีปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ



สภาพและความสําคัญของปญหาสภาพและความสําคัญของปญหา (3)(3)
 แตเมื่อพิจารณาถึงประโยชนทางดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคาการลงทุน
 ไนจีเรีย มีทรัพยากรธรรมชาติน้ํามัน กาซธรรมชาติ แรธาตุ ฯลฯ มหาศาล และ

อุปสงคตอสินคาอุปโภคและบริโภค

 โอกาสทางการคาการลงทุนจงึดึงดูดตางชาติใหเขาไปทําการคาการลงทุน
 ทั้งหวังทรัพยากรธรรมชาติ และมีสวนแบงตลาดภายในประเทศของไนจีเรียที่มี

ขนาดใหญมาก

 จีน และ อินเดีย ก็มีการแสวงหาผลประโยชน
ในไนจเีรีย ทีน่าศึกษาดูยุทธศาสตรของ
ประเทศทั้งสองเพื่อนํามาเปนแนวทาง
ของไทยไดอีกดวย



สภาพและความสําคัญของปญหาสภาพและความสําคัญของปญหา (4)(4)
 ไทยและไนจเีรียสถาปนาความสัมพันธทางการทตูเม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2505

และไดเปดสถานเอกอัครราชทตูที่กรุงลากอสในป 2506
 ดวยปญหาเรื่องงบประมาณและปญหาความไมปลอดภัย ไทยจึงไดปดสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539

 ตอมาฝายไทยไดเปดสถานเอกอัครราชทูตที่กรงุอาบูจา (เมืองหลวงใหม) เม่ือ
เดือน ธนัวาคม 2549 และเปดสํานักงานสงเสรมิการคาไทยในตางประเทศ เม่ือ
เดือนกรกฎาคม 2552

 สําหรบัฝายไนจเีรียไดเปดสถานเอกอัครราชทูตที่
กรุงเทพฯ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ 2543



สภาพและความสําคัญของปญหาสภาพและความสําคัญของปญหา (5)(5)
 ไนจีเรียเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา (ประมาณ 1 ลานคน)

 เศรษฐกิจของไนจีเรียมีขนาดใหญเปนอันดับสอง ในกลุมประเทศ Sub-Sahara โดยมี
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ในป 2009 ที่ 167.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
 รายไดตอหัวของไนจีเรีย อยูที่ประมาณ 1100 เหรียญสหรัฐฯ
 อัตราการเติบโตของ GDP ในป 2009 อยูที่ 5%

 รายไดหลักของไนจีเรียมาจากน้ํามันและกาซธรรมชาติ เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวนมาก

 แตรายได 95% จากการสงออกมาจากน้ํามัน และ 80% ของงบประมาณประเทศก็มา
จากรายไดภาคการผลติน้ํามันเชนกัน



สภาพและความสําคัญของปญหาสภาพและความสําคัญของปญหา (6)(6)
 ไนจเีรียยังมีน้ํามันสํารองเปนอันดับ 10 ของโลก คือประมาณ 36.2

พันลานบาเรลล และมีแหลงกาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลูกบาศก
เมตร

 นอกจากนี้ไนจเีรียยังมีแรที่มีคาเปนจํานวนมาก เชน แรเหล็ก ดีบุก ถาน
หิน และยิปซัม

 ไนจเีรียเปนประเทศผูปลูกมันสําปะหลังไดมากที่สุดในโลก (ประมาณปละ
50 ลานตัน) แตยังไมสามารถแปรรูปมันสําปะหลังเพื่อการสงออกได



วัตถุประสงคของการศึกษาวัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษายุทธศาสตร ARMI โดยเนนการคาการลงทุนระหวางไทยกับ
ไนจเีรียเปนหลัก

2. เพื่อศึกษาโอกาสและศักยภาพในการสงเสริมการคาการลงทุนระหวางไทย
กับไนจีเรีย โดยการวิเคราะหแบบ SWOT

3. เพื่อเสนอขอสรุปและขอเสนอแนะตอยุทธศาสตร ARMI สําหรับไนจีเรีย



ยุทธศาสตรยุทธศาสตร ARMIARMI
ARMI เปนยทุธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศกําหนดขึ้นเพื่อรักษา

และสงเสริมผลประโยชนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา
 A: Assistance
 การกระชบัความสัมพันธผานการใหความชวยเหลือ

 R: Resources
 การแสวงหาทรพัยากรธรรมชาติ

 M: Market
 การแสวงหาตลาดการคา

 I: Investment
 การสงเสริมการลงทนุ



ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

 ใชประเทศไนจเีรียเปนกรณีศึกษา ในการประยุกตใชยุทธศาสตร ARMI

 ศึกษาในกรอบความสัมพันธทวิภาคี ระหวางไทยกับไนจีเรยีชวงเวลา 2549
จนถึงปจจุบัน (เริ่มเปดสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงอาบูจาในป 2549
ภายหลังปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอสประมาณ 10 ป)



ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
 ยืนยันความเหมาะสมหรือเสนอความคิดแยงตอยุทธศาสตร ARMI ในการ

นําไปประยุกตใชกับไนจีเรีย

 เสนอแนะการแกไขปรับปรุงจุดออนจุดบกพรองของยุทธศาสตร ARMI ให
เหมาะสมกับการประยุกตใชกับไนจีเรีย

 ผลการศึกษาจะเปนฐานความรูในการศึกษาตอยอด ในการวางกลยุทธเพื่อ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร ARMI ใหบรรลุเปาหมายตอไป





แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตรแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMIARMI
ของไทยตอไนจีเรียของไทยตอไนจีเรีย (1)(1)

 แนวคิดและทฤษฎีที่จะนํามาเปนกรอบในการศกึษาความสัมพันธทวิภาคีและ
สภาพแวดลอมระหวางประเทศที่ไทยจะ ดําเนนิยุทธศาสตร ARMI ตอไนจเีรีย
ไดแก

 ทฤษฎีความรวมมือ (Cooperation Theory) ศึกษาในประเด็นทีว่าประเทศที่มี
ความสัมพันธทวิภาคีที่ราบรืน่อยางเชนไทย-ไนจีเรียยอมมุงที่จะสงเสริม
ปฏิสัมพนัธระหวางกัน

 แนวความคิด South-South Cooperation มีที่มาจากการทีป่ระเทศกําลังพัฒนา
ทั้งหลายไดรวมกันทํางานเพื่อแสวงหาทางออกในการแกไขความทาทายในดาน
การพัฒนารวมกัน

 ทฤษฎี Comparative Advantage อธิบายการมีปฏิสัมพนัธทางการคา การลงทนุ
ระหวางไทย-ไนจีเรีย



แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตรแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMIARMI
ของไทยตอไนจีเรียของไทยตอไนจีเรีย (2)(2)

• การใช SWOT Analysis ศึกษาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ARMI ของไทยตอ
ไนจีเรีย

• จะเนนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งทั้งของไทยและไนจีเรยีเพื่อศึกษา
ความเหมาะสม อุปสรรค และปญหาในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ดังกลาว



แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตรแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMIARMI
ของไทยตอไนจีเรียของไทยตอไนจีเรีย (3)(3)

 วิธีการนี้จะพิจารณาปจจัยตาง ๆที่จะเอื้อหรอืเปนอุปสรรคตอการบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดหรือไม ดังนี้

 จุดแข็ง ปจจัยที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย
 จุดออน ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
 โอกาส สภาพการณภายนอก (External Conditions) ที่จะเอื้อตอการ

บรรลุเปาหมาย
 ส่ิงทาทาย สภาพการณภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย





บทที่บทที่ 33 การวิเคราะหยุทธศาสตรการวิเคราะหยุทธศาสตร ARMIARMI

• ปจจัยที่สรางโอกาสแกไทยในไนจีเรีย (OPPORTUNITY)

• ความทาทาย (THREAT) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของ
ไทยในไนจีเรีย

• การศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของไทยในไนจีเรีย



ปจจัยทีส่รางโอกาสแกไทยในไนจีเรยีปจจัยทีส่รางโอกาสแกไทยในไนจีเรยี
(OPPORTUNITY)(OPPORTUNITY)

• แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณของไนจีเรีย
(RESOURCES)

• ศักยภาพของตลาดไนจเีรียที่กวางใหญ (MARKET)

• ปจจัยสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการลงทนุ (INVESTMENT)



 ไนจเีรียมีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก

– มีการผลิตน้ํามันเปนอันดับ 6 ของโลก โดยผลิตได 1.6-2.3 ลานบารเรลตอวัน

– มีน้ํามันสํารอง ประมาณ 36.2 พันลานบารเรล

– มีแหลงกาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลูกบาศกเมตร

– มีแรธาตุที่มีคาจํานวนมาก เชน แรเหล็ก ดีบุก ถานหิน และ ยิปซ่ัม

 ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้ยังขาดการจัดการและการลงทุน

OPPORTUNITY:OPPORTUNITY: แหลงทรพัยากรที่สมบูรณของไนจีเรียแหลงทรพัยากรที่สมบูรณของไนจีเรีย



การผลิตและการบริโภคน้ํามันในไนจีเรียการผลิตและการบริโภคน้ํามันในไนจีเรีย



MARKETMARKET:: ศักยภาพของตลาดไนจีเรียที่กวางใหญศักยภาพของตลาดไนจีเรียที่กวางใหญ

 มีประชากร 140 ลานคน ซ่ึงเปนตลาดบริโภคขนาดใหญ
 การผลิตสินคาอุปโภคบริโภคยังไมเพยีงพอกับความตองการ

ภายในประเทศ
 ตองการนําเขาสินคา จากตางประเทศเปนจํานวนมาก รวมทัง้

ขาวและสินคาอุปโภคบริโภค
 ไนจีเรีย เปนตลาดขาวที่สาํคัญที่สุดของไทย ในแอฟริกา



มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐฯ

2550 2551 2552 2553 (ม.ค-มิย.)
มูลคาการคารวม 392.82 913.14 846.94 405.35
การสงออก 357.36 890.53 795.61 343.82

การนําเขา 35.46 22.61 51.33 61.53

ดุลการคา 321.89 867.92 744.27 282.29

มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐฯ

2550 2551 2552 2553 (ม.ค-มิย.)
ขาว 110.0 627.6 577.4 218.2

เม็ตพลาสติก 79.5 54.1 33.4 25.3
ผลิตภัณฑยาง 14.8 23.7 29.4 16.9

เคร่ืองรับวิทยุโทรทัศน 11.7 27.3 18.7 14.9
เหล็ก เหล็กกลา 16.0 22.6 35.5 2.3

มูลคาการคาระหวางไทยมูลคาการคาระหวางไทย--ไนจีเรียไนจีเรีย

สินคาสงออกสินคาสงออก 55 อันดับของไทยไปไนจีเรียอันดับของไทยไปไนจีเรีย



INVESTMENT:INVESTMENT: ปจจัยสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการลงทุนปจจัยสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการลงทุน

 ไนจเีรียตองการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน จึงแสวงหาการชวยเหลือและ
การลงทุนจากตางชาติ
– จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เชน NEEDS และ SEEDS เพื่อพัฒนา

ประเทศและดึงดดูการลงทุน
– แผน VISION 2020 และ 7-point Agenda เพื่อเสนอแนวทางและนโยบายในการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเศรษฐกิจของประเทศ

 การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการลงทุนในไนจีเรีย (NIPC)
 ขอตกลงระหวางประเทศ อาทิเชน AGOA ที่เอื้อตอการสงสินคาที่ผลิตใน

ไนจเีรียไปยังสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ



2.2. ความทาทายความทาทาย (THREAT)(THREAT) ของการขับเคลื่อนของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร ARMIARMI ของไทยในไนจีเรียของไทยในไนจีเรีย

• การคาการลงทุนของตางชาติเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ไนจเีรีย (RESOURCES) ถูกหวาดระแวง

• ความทาทาย (THREAT) ทางดานตลาดสินคา (MARKET) ในไนจเีรีย

• อุปสรรค(THREAT)ของการลงทุนตางชาติ (INVESTMENT)ในไนจเีรีย



ความทาทายความทาทาย (THREAT)(THREAT)
ทางดานตลาดสินคาทางดานตลาดสินคา (MARKET)(MARKET) ในไนจีเรียในไนจีเรีย

 ไนจเีรียมีนโยบายกีดกันการนําเขาสินคา

 ไนจเีรียไดกําหนดภาษีนําเขาไวสูงประมาณรอยละ 12-50 ขึ้นอยูกับชนิดสินคา

 ระบบการเกบ็ภาษีนําเขาไมโปรงใส และเปล่ียนแปลงเสมอ

 ไนจเีรียหามนําเขาสินคา 26 รายการ โดยอางการปกปองอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ

 ขบวนการทางศลุกากรและการทํางานของการทาเรือไนจเีรียทีมั่กสรางปญหา



ความทาทายความทาทาย (THREAT)(THREAT)
ทางดานตลาดสินคาทางดานตลาดสินคา (MARKET)(MARKET) ในไนจีเรียในไนจีเรีย (2)(2)

 ขบวนการทางศุลกากรและการทํางานของการทาเรือไนจเีรียที่มักสราง
ปญหา

– ตูสินคามีประมาณรอยละ 95 ที่ตองตรวจสอบ สินคาถูกขนถายออกจากทาเรือ

ไดลาชา สินคานําเขาอาจเสียหาย หรือหมดอายุใชงานกอนไ



))

อุปสรรคในการลงทุนของตางชาติอุปสรรคในการลงทุนของตางชาติ (INVESTMENT(INVESTMENT))

 ขาดโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)

 ปญหาการคอรัปชั่น

 การขาดระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุน

 ปญหาอาชญากรรม และปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 ปญหาอัตราดอกเบ้ียสูง



อุปสรรคในการลงทุนของตางชาติอุปสรรคในการลงทุนของตางชาติ (INVESTMENT)(INVESTMENT) (2)(2)

 ไนจเีรียกําหนดโควตาบุคคลากรหรือคนงานตางชาติที่จะเขาไปทํางานกับ
บริษัทลงทุน บนฐานของเงนิที่นําไปลงทุนในธุรกิจนั้นๆ
– จะตองจางคนไนจีเรียเขาไปทํางานตามจํานวนที่ระเบียบกําหนด
– ถาจะนําคนงานจากประเทศของตนเขาไปทํางาน จะตองขออนุมัติจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ ซ่ึงลาชา

 ปญหาเรื่องภาษีรายไดและภาษีอื่นๆ
 ปญหาสิทธิการถือครองที่ดิน
 นักลงทุนตางชาติอาจตองเผชิญกับความมีอคติของคนไนจีเรีย



การศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMIARMI
ของไทยในแอฟริกาของไทยในแอฟริกา รวมถึงไนจีเรียรวมถึงไนจีเรีย

 นโยบายและรูปแบบการใหความชวยเหลือของไทย
 การเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร ARMI
 ศักยภาพและจุดแข็งของไทยในการใหความรวมมือ
 จุดออนในการใหความชวยเหลือของไทย
 จุดออนของไทยเมื่อเปรียบเทยีบกับอินเดีย
 จุดออนของไทยเมื่อเปรียบเทยีบกับจีน



นโยบายการใหความชวยเหลือของไทยนโยบายการใหความชวยเหลือของไทย

 เนน South-South Cooperation โดยปจจุบันไทยมีศักยภาพกลายมาเปนหุนสวน
เพื่อการพัฒนา (Development Partner) หรือประเทศผูให ดงันี้
– ถายทอดความรูและประสบการณดานการพัฒนา
– ยึดหลักการการมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit)

 ความรวมมือเนนในดานการพัฒนา:
– ทรัพยากรมนุษย
– เสริมสรางขดีความสามารถ



รูปแบบการใหความชวยเหลือของไทยรูปแบบการใหความชวยเหลือของไทย

1. หลักสูตรการฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual Training Course)

2. ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศกําลังพัฒนา (Technical
cooperation among developing countries)

3. โครงการฝกอบรมประเทศทีส่าม (Third country training programme)

4. โครงการรวมมือทวิภาคี (Technical cooperation project)

5. ความรวมมือทางวิชาการ แบบไตรภาคี (Trilateral cooperation)



การเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร ARMIARMI

 ฝายไทยใช ASSISTANCE มุงสู MARKET ซึ่งการใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาตางๆ
– จะชวยสรางการรบัรู ความคุนเคยและเปดโลกทัศนเกี่ยวกับรูปแบบและประเภท

สินคา และบริการจากไทย

 ฝายไทยยังใช ASSISTANCE มุงสู RESOURCES และ INVESTMENT กลาวคือ
การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
– ใหฝายไทยไดเขาถึงโอกาสในการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและวัตถุดิบ
– การพัฒนาทรัพยากรของประเทศผูรับ
– การแสวงหาความรวมมือทางธุรกิจของภาคเอกชนไทย



ศักยภาพไทยในการใหความรวมมือศักยภาพไทยในการใหความรวมมือ
1. การเกษตรและประมง โดยมุงประสิทธิภาพในการผลิตและการสราง

มูลคาเพิ่ม

2. การสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน และรักษาโรคติดตอ
รายแรง และการจัดการดานสาธารณสุขระดับชุมชน

3. การสรางรายได เนนการเพิ่มขีดความสามารถในการบรหิารจัดการใน
การประกอบวิชาชีพเสริมในระดับรากหญา



จุดแขง็ของไทยในการใหความรวมมือจุดแขง็ของไทยในการใหความรวมมือ
1. การใหความชวยเหลือในรปูของทนุการศึกษา/ฝกอบรมและดูงานในดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

2. สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จะแจงเวียนทุน
ฝกอบรม รบัผิดชอบดูแลการแจงเวียนทนุฝกอบรม

3. วิชาฝกอบรมมีดังนี:้
 International Narcotics Law Enforcement
 Sufficiency Economy
 Sustainable Crop Production
 Enhancing Entrepreneurship in SME Development and Export Consortia
 Epidemiology and Control of Tropical Disease



จุดออนในการใหความชวยเหลือของไทยจุดออนในการใหความชวยเหลือของไทย
1. ทนุฝกอบรมระยะส้ันที่ไทยใหมีจํานวนไมมากนกั

2. มีการขาดการประเมินสถานภาพของไนจีเรยี เปนระยะๆ

3. ไทยยึดติดกบัรปูแบบความรวมมือ ตามหลักสูตรฝกอบรม

4. ไทยมีการใหความชวยเหลืออยูฝายเดียว โดยไมเห็นถึงศักยภาพของการขยาย

ความรวมมือในรูปแบบอื่นๆ กบัไนจเีรีย

5. ไมมีการประสานความรวมมือระหวาง สพร. กบั DTCA ซึ่งเปนหนวยงานของ

กต. ไนจเีรีย เพือ่การทํางานที่สอดคลองกนั



จุดออนของไทยเมือ่เปรียบเทียบกับอินเดียจุดออนของไทยเมือ่เปรียบเทียบกับอินเดีย
เพื่อแสวงหาแหลงพลังงานในไนจีเรีย อินเดียจึงมีนโยบายเขาหาไนจีเรียใน 3 รูปแบบ:
1.1. Commercial PresenceCommercial Presence
– ใชการลงทุน หรอื FDI เปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธ
– ภาคเอกชนอินเดียเปนเอกภาพ ในการเขาไปลงทนุในไนจีเรีย

2.2. Aid ProgramsAid Programs
– ใหทุนการศึกษาแกคนไนจีเรียไมต่ํากวา 5000 คน
– มีการใหทุนและการฝกอบรมประจําทุกป ในหลายสาขาวชิา

3.3. Political EngagementPolitical Engagement
– ใชยุทธศาสตร Engagement of Africa Politically โดยจัดใหมีการประชุม India-

Africa Summit ที่สามารถสรางความแนนแฟนไดอยางดี
– มีการเยือนของผูนําระดับสูงของอินเดีย อยางสมํ่าเสมอ



จุดออนของไทยเมือ่เปรียบเทียบกับจนีจุดออนของไทยเมือ่เปรียบเทียบกับจนี
 เพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจ จีนใชนโยบาย

กับไนจีเรียดังตอไปนี้
1.1. AssistanceAssistance
– จีนชวยเหลือดานการเกษตรตามความตองการ ของไนจีเรีย
– จีนชวยฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่ขาดแคลนอยางหนักในไนจีเรีย

2.2. CommercialCommercial
– ลงทุนในอุตสาหกรรมสินคาเพื่อปอนตลาดไนจเีรีย ซึ่งสอดคลองกับ

ความตองการของไนจีเรีย ทีไ่มตองการเปนตลาดสินคาของตางชาติ



จุดออนของไทยเมือ่เปรียบเทียบกับจนีจุดออนของไทยเมือ่เปรียบเทียบกับจนี (2)(2)
3. EconomicEconomic

• จีนมุงให trade credit และ commercial loan แกโครงการพฒันาดาน
ตางๆ ในไนจีเรีย

• หนวยงานรฐัและเอกชนของจีนเปนเอกภาพ ในการลงทุนในไนจเีรีย

4. Political EngagementPolitical Engagement
• ใชการประชุม Forum on China-Africa Cooperation เพื่อสราง

ขอตกลงทางการเมือง การคา การลงทุน ความชวยเหลือ และอื่นๆ
• จีนใหความสําคัญกับการแลกเปล่ียนการเยือนในระดับสูงกับไนจีเรีย

ตั้งแตป 1978 เรื่อยมา





• ยุทธศาสตร ARMI ของไทยกับแอฟริกาในภาพรวมมีความเหมาะสม แต
การขับเคล่ือนในไนจเีรีย ตองมีกลยุทธเชิงรุกเพิ่มเติม ที่เหมาะสมกับ
สภาพการณของไนจีเรีย

• จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปและเสนอแนะยุทธศาสตร ARMI ได
ดังตอไปนี้



การใหความชวยเหลือดานวิชาการการใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE)(ASSISTANCE)

จุดแข็ง
 การใหทนุการศึกษา/ฝกอบรม ในดานที่เหมาะกับไนจีเรีย ทุกๆ ป

จุดออน
 ปริมาณความชวยเหลือมีจํานวนนอยและไมหลากหลาย
 การใหทนุการศึกษาแกคนไนจีเรียมีจํานวนและระยะเวลานอย
 ขาดขาดความชวยเหลือดานการเกษตร
 ขาดความชวยเหลือดานการสราง/บํารุงโครงสรางพื้นฐาน
 ขาดการประสานงานระหวาง สพร. กับ DTCA



การใหความชวยเหลือดานวิชาการการใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE)(ASSISTANCE)

ขอเสนอแนะ:

 เพิ่มทุนฝกอบรม และทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี – ป.เอก
 สํารวจสถานภาพและศักยภาพของไนจีเรียเปนระยะๆ เพือ่ปรับความ

ชวยเหลือ
 ใหความรวมมือในดานที่ไทยมีศักยภาพ (โรคเอดส การเกษตร ฯลฯ)
 ขยายความรวมมือระหวาง สพร. กับ DTCA ของไนจีเรีย



ยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
(RESOURCES)(RESOURCES)

จุดแข็ง
 เอกชนไทยพอมีศักยภาพในการขุดเจาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ

จุดออน
 ตองมีความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนของไทย
 ถาไมขุดเจาะเองก็ตองไปซื้อตอจากบริษัทตางชาติที่ไดรับสัมปทาน
 ตองเผชิญกับทัศนคติของคนไนจเีรีย



ยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
(RESOURCES)(RESOURCES)

ขอเสนอแนะ:
 ภาครัฐควรสนับสนุนการเขาไปลงทุนในสาขาน้ํามัน
 ควรสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันดวย เชน ปโตรเคมี
 ภาคเอกชนไทยควรรวมประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในไนจีเรยีบาง
 จัดใหฝายไนจีเรียรับรูศักยภาพของไทยในการจุดเจาะ และแปรรูป

ทรัพยากรธรรมชาติ



ยุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคายุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคา
และการลงทุนในไนจีเรียและการลงทุนในไนจีเรีย (MARKETS & INVESTMENTS)(MARKETS & INVESTMENTS)

จุดแข็ง
 ไทยสงขาวไปยังไนจีเรียมากทีสุ่ดในแอฟริกา
 ตลาดไนจีเรียมีความตองการสินคาไทยที่มีคุณภาพสูงอื่นๆบาง
 การสงออกมีหนวยงาน BOI และ EXIM Bank สนับสนุนอยูบาง
 ไทยมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิตสินคาอุปโภค

บริโภค



ยุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคายุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคา
และการลงทุนในไนจีเรียและการลงทุนในไนจีเรีย (MARKETS & INVESTMENTS)(MARKETS & INVESTMENTS)

จุดออน
 สินคาจีนแมคุณภาพต่ํา แตก็มีราคาถูกทําใหยังครองตลาดไนจีเรีย
 ยังไมมีบริษัทขาวไทย ที่มีความมั่นคงทางการคา ในไนจเีรยีเลย
 ยังไมมีการลงทุนของบริษัทไทย ในอุตสาหกรรมการเกษตร/การผลิต

สินคาเพื่อตลาดไนจีเรีย
 หนวยงานเศรษฐกิจของไทยมีขนาดเล็กกวาไนจีเรีย ทําใหความรวมมือ

ดานการคา ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ



ยุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคายุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคา
และการลงทุนในไนจีเรียและการลงทุนในไนจีเรีย (MARKETS & INVESTMENTS)(MARKETS & INVESTMENTS)

ขอเสนอแนะ:
 ควรใชยุทธศาสตรการคาและการลงทุนแทนความชวยเหลือ เพื่อเขาถึง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ไทยตองการ
 ความรวมมือในการคาและการลงทุนควรเริม่ระดับรัฐกอน โดยเฉพาะรัฐ

ที่ไทยมีการติดตออยางตอเนือ่ง (Kano, Anambra, Lagos)
 การคาควรเปนรูปแบบ two way trade โดยสงเสริมไนจีเรียใหสงออก

สินคามาไทยบาง
 รัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนไทย ใหเขาไปลงทุนดานเกษตรกรรม
 ใหบริษัทสงออกขาวของไทย เขาไปดําเนินธุรกิจขาวแทน Trading Firm



ขอสรุปขอสรุป และขอเสนอแนะและขอเสนอแนะ
 ลําพังยุทธศาสตร ARMI คงจะไมสามารถรักษาและสงเสริมผลประโยชน

ของไทยในไนจีเรียได ตองมีกลยุทธและมาตรการอื่นๆ ทีเ่หมาะสม
สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรดังกลาว

 เรื่องการใหทนุแกไนจีเรีย ควรทบทวน ยกระดับใหกวางขวาง ควรมีการทํา
MOU กับหนวยงานไนจเีรียทีเ่กี่ยวของ ควรขยายความรวมมือดานทุนไป
ยังสถาบันการศึกษาระดับสูงของไนจีเรียดวย

 ไทยควรตระหนักตลาดขาวไทยในไนจเีรีย ปจจุบันขาด Trading Firm
ขนาดใหญของไทยเองในไนจเีรีย ทุกวันนี้พึง่Trade Firm ของตางชาติ
เชนบริษัทเอกชนอินเดีย เปนตน



ขอสรุปและขอเสนอแนะขอสรุปและขอเสนอแนะ ((ตอตอ))
 ไทยมีขนาดทางเศรษฐกิจเล็กกวาไนจีเรียมาก ควรหาลูทางการติดตอ

สัมพันธทางการคาและลงทุนกับรัฐบาลระดับรัฐ (State Government)แทน
ติดตอระดับรัฐบาลสหพันธ(หรือรัฐบาลกลาง)

 ไทยควรใหความสนใจไนจเีรียมากกวานี้ การขับเคล่ือนยุทธศาสตรควรให
มี Implementation อยางหนักแนนและตอเนื่อง ไทยจึงจะรกัษาและสงเสริม
ผลประโยชนในไนจเีรียโดยเฉพาะดานการคาและการลงทุนไดตาม
เปาหมายที่วางไว
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