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ไทยกับไนจีเรียไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2505 โดยความสัมพันธระหวางสองประเทศดําเนินมาอยางราบรื่นแนนแฟน ไทยมองเห็น
ศักยภาพของไนจีเรีย เพราะไนจีเรียเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
น้ํามัน กาซ แรธาตุ และ ทรัพยากรอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ไนจีเรียยังมีประชากรมากกวา 140
ลานคน ซึ่งเปนตลาดที่มีอุปสงคตอสินคาอุปโภค บริโภคจํานวนมาก และ สามารถเปนตลาดรองรับ
สินคาขนาดใหญ ไนจีเรียจึงเอื้อตอการคาและการลงทุน ไนจีเรียวางยุ ทธศาสตรที่จะพัฒนาประเทศ
ไปสูความมั่งคั่งโดยอาศัยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ํามันและกาซที่มี
อยู ไนจีเรียจึงสงเสริมการคาระหวางประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ (Foreign direct
investment: FDI) อีกทั้งยังแสวงหาความชวยเหลือ ความรวมมื อจากตางประเทศในทุกๆดาน ซึ่งถือ
เปนสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุน
จากตางประเทศ และเนื่องจากไทยมีความกาวหนาในดานการพัฒนา การคา การลงทุน ฯลฯ จึงมี
เปาหมายจะแสวงหาลูทางเพิ่มพูนความสัมพันธกับไนจี เรียในทุกๆดาน เพื่อผลประโยชนรวมกัน
ในแงเศรษฐกิจ ไทยแสวงหาตลาดใหมในแอฟริกา และพิจารณาเห็นวา ไนจีเรียเปนตลาดที่
มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดขาวและสินคาอุปโภค บริโภค ของไทย นอกจากนี้ไนจีเรียยังมีศักยภาพ
ดา นการลงทุน ที่ จะเชื่ อมโยงไปสู การเขา ถึง ทรั พยากรธรรมชาติ และตลาดทั้ง หลายในไนจีเรี ย
ตลอดจนประเทศเพื่อนบาน และประเทศตะวันตก ที่เสนอโควตาพิเศษใหแกไนจีเรีย โดยยกเวน
ภาษีนําเขาสินคาดวย
ไทยไดกําหนดยุทธศาสตร ARMI เพื่อใชในการสงเสริมผลประโยชนของไทย ในแอฟริกา
โดยรวม กลาวคือ
A = ASSISTANCE
R = RESOURCES
M= MARKETS

จ
I = INVESTMENT
โดยยุ ท ธศาสตร ดัง กล า ว จะใช ก ารให ค วามช ว ยเหลื อด า นการพั ฒ นา (ASSISTANCE)
เชื่อมโยงไปสูการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES) ตลาด (MARKETS) และโอกาสใน
การลงทุน (INVESTMENT) เพื่อพัฒนาทรัพยากรและวัตถุดิบในไนจีเรีย
การศึกษายุทธศาสตร ARMI วาจะสามารถขับเคลื่อนไดหรือไมเพียงใดในไนจีเรี ย ในแง
การคาและการลงทุน จึงเปนเรื่องที่นาสนใจและผลการศึกษาอาจจะนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
ยุทธศาสตร ARMI ในไนจีเรียใหมีความเหมาะสมตอไป
โดยการศึกษานี้ไดใชวิธีวิเคราะหแบบ SWOT Analysis (S = STRENGTH, W =
WEAKNESS, O = OPPORTUNITY และ T = THREAT) ในการพิจารณาโอกาสและความทาทาย
ของไนจีเรียเปนหลัก และพิจารณาจุดออน จุดแข็งของไทย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI
เปนสําคัญ
ผลการศึกษาปรากฏวา ไนจีเรียมีโอกาสคอนขางมากสําหรับการคาและการลงทุนของไทย
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีตลาดรองรับสินคาขนาดใหญ แตไนจีเรียเองก็มี
ความทาทายตอการคาและการลงทุนอยูมากเชนกัน อาทิเชน ปญหาการกีดกันทางการคาในรูปแบบ
ตางๆ ความหวาดระแวงตอตางชาติที่เขาไปลงทุน โดยเกรงวาจะไปตักตวงทรัพยากรธรรมชาติของ
ไนจีเรียอยางไมเปนธรรม ความลาหลังทางดานโครงสรางพื้นฐาน ความไมแนนอนของกฎระเบียบ
ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ปญหาความขัดแยงในสังคมทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา และความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย ฯลฯ แตอยางไรก็ตาม หลายประเทศไดเขาไปดําเนินการคาและการ
ลงทุนในไนจีเรียอยางตอเนื่อง ซึ่งประเทศเหลานี้ลวนมีศักยภาพในการดําเนินยุทธศาสตร ตางๆ เพื่อ
แสวงหาประโยชนทางการคา และการลงทุนในไนจีเรียคอนขางสูง ประเทศจากซีกโลกตะวันออกมี
จีนและอินเดีย เปนตน ซึ่งไทยควรพิจารณาตัวอยางที่ดีในการดําเนินยุทธศาสตร ของประเทศเหลานี้
เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของไทยในไนจีเรียดวย
ผลการศึกษา จุดแข็งและจุดออนของไทยในการดําเนินยุทธศาสตร ARMI ในไนจีเรีย
พบวาไทยมีจุดแข็ง ที่สามารถเสนอความชวยเหลือ (ASSISTANCE) ในดานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนา ในรูปแบบทุนฝกอบรมระยะสั้น เนนสาขาวิชาที่ไทยมีความกาวหนา อาทิ การสาธารณสุข

ฉ
การส งเสริ มเศรษฐกิ จ SME ฯลฯ แตจุดดอยในดา นนี้ก็คื อ ปริมาณทุนฝ กอบรมฯ ที่ไทยใหแก
ไนจีเรียในปหนึ่งๆ มีจํานวนนอย เพียง 2-3 ทุนเทานั้น และเมื่อไทยมีนโยบายจะใชยุทธศาสตรการ
ให ค วามช ว ยเหลื อ (ASSISTANCE) มุ ง สู ก ารเข า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ (RESOURCES) ตลาด
สิ น ค า (MARKETS) และโอกาสทางด า นการลงทุ น (INVESTMENT) ควรจะมี ก ารประเมิ น
สถานภาพของไนจีเรีย เพื่อยกระดับความรวมมือดานการใหความชวยเหลือ ระหวางไทยกับไนจีเรีย
ในขั้นสูงขึ้น เชน ความรวมมือทางดานเอดส โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ไนจีเรียตองการ
หรือโครงการขนาดใหญอื่นๆ ที่ ใชงบประมาณมาก ไทยกับ ไนจี เรีย อาจจะตกลงออกคาใชจา ย
รวมกัน เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดระหวางไทยกับไนจีเรีย เปนตน
จุดดอยของการดําเนินยุทธศาสตร ARMI ของไทยที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การขาด
ปฏิสัมพันธกับไนจีเรียในระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ไทยควรพิจารณาจัด ใหผูนําและคณะผูแทน
ระดับสูงไปเยือนไนจีเรีย อยางสม่ําเสมอ เพื่อรับรูความต องการซึ่งกันและกั น และหาลูทางที่จะ
รวมมือกันอยางใกลชิดตอไป และการจัดใหมีภาคเอกชนติดตามคณะผูแทนภาครัฐ ไปเยือนไนจีเรีย
อยางเปนทางการดวย ก็จะเปนโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะไดคุนเคยกับประเทศไนจีเรีย และอาจเปน
โอกาสในการทํา Business matching และพบคูคาที่จะเปนประโยชนตอการการคาและการลงทุน
ระหวางทั้งสองประเทศตอไปอีกดวย
ผลการศึกษาสรุปไดวา ยุทธศาสตร ARMI ที่ฝายไทยกําหนด โดยมีเปาหมายในการเขาไป
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดสินคา และโอกาสการลงทุน ในไนจีเรีย มีความเหมาะสม โดย
ยุ ท ธศาสตร นี้เน น การให ค วามช วยเหลื อ (ASSISTANCE) เป น กลไกหลั ก แต ลํ า พั ง ยุ ท ธศาสตร
ดังกลาวคงจะทําใหไทยบรรลุเปาหมายทางการคา และการลงทุนไมไดมาก ความจําเปนที่จะต องมี
กลยุทธและมาตรการอื่นๆ ชวยเสริม เปนสิ่งที่จะตองพิจารณา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ก็มีรายละเอียด
ขอสรุป ขอเสนอแนะ สําหรับประเด็นนี้ไวมากพอสมควร ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนฐานความรู
สําหรับการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาตร ARMI ของไทยในไนจีเรียอยางลึกซึ้งตอไป
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ
คณาจารย ที่ ป รึ ก ษาผู มี พ ระคุ ณ ซึ่ ง ประกอบด วย เอกอั ค รราชทู ต ดร.สมเกี ย รติ อริ ย ปรั ช ญา
ศาสตราจารย ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี และ รองศาสตราจารย ดร.พลภัทร บุราคม ที่ไดใหคําแนะนํา
แกไขใหรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้เปนไปตามหลักวิชาการที่ไดมาตรฐาน และทําใหผูเขียน
เขียนรายงานนี้จนสําเร็จไปไดดวยดี ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งไว ณ ที่นี้
พรอมกันนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตมานพ เมฆประยูรทอง และขอขอบคุณ
คุณฤาชัย จันทรสมบัติ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อาบูจา สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
และภรรยา ที่ไดใหความสนับสนุนผูเขียนในดานตางๆ ผูเขียนขอขอบคุณคุณกรณิณท โกมารทัต
เจาหนาที่โตะไนจีเรีย กองแอฟริกา กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ไดใหแนวคิดและ
ขอมูลในการจัดทํารายงานฯ เปนอยางดี
ท า ยที่ สุ ด ผู เ ขี ย นขอขอบคุ ณ นางงามจิ ต วั ฒ น ธ รรมาวุ ธ ภรรยาของผู เ ขี ย นผู ม ากด ว ย
ประสบการณไนจีเรีย นางบุณยพิศาล ฮันนี่บัน บุตรสาว นายอรรถบุญญ วัฒนธรรมาวุธ บุตรชาย
และนางสาวมนสิ ช า สมฤทธิ์ ตลอดจนเจ า หน า ที่ ส ถาบั น เทวะวงศ ว โรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศที่มีสวนชวยเหลือผูเขียนใหสามารถจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้จนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
1. AGOA = African Growth and Opportunity Act (ขอตกลงเพื่อการเสริมสรางและใหโอกาส
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแอฟริกา)
2. ARMI = Assistance, Resources, Markets and Investment (การชวยเหลือ ทรัพยากร ตลาด
การลงทุน)
3. ARV = Anti-retroviral Drugs (ยาตานไวรัส)
4. BOI = Thai Board of Investment (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทย)
5. CET = ECOWAS Common External Tariff (ระบบการเก็บภาษีตอประเทศนอกกลุม
ECOWAS ในอัตราเดียวกัน)
6. DTCA = Directorate of Technical Cooperation in Africa (คณะกรรมการความรวมมือทาง
เทคนิคในแอฟริกา)
7. ECOWAS = Economic Community of West African States (ประชาคมเศรษฐกิจแหงรัฐ
แอฟริกาตะวันตก)
8. EPZ/FTZ = Export Processing Zone/ Free Trade Zone (พื้นที่พิเศษเพื่อการสงเสริมการ
สงออกโดยปลอดภาษี)
9. FAO = Food and Agriculture Organization (องคการอาหารและการเกษตรแหงองคการ
สหประชาชาติ)
10. FDI = Foreign Direct Investment (การลงทุนตางชาติ)
11. FOCAC = Forum on China-Africa Cooperation (การประชุมความรวมมือระหวางจีน แอฟริกา)
12. GDP = Gross Domestic Product (ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ)
13. JBIC = Japan Bank for International Cooperation (ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศของญี่ปุน)
14. MOU = Memorandum of Understanding (การบันทึกความเขาใจ)
15. MW = Megawatt (เมกะวัตต)
16. NEEDS = National Economic Empowerment and Development Strategy (ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ)

ฏ
17. NIFA = Nigeria-India Friendship Association (สมาพันธความรวมมือระหวางไนจีเรีย อินเดีย)
18. NIPC = Nigerian Investment Promotion Commission (สํานักงานสงเสริมการลงทุนใน
ไนจีเรีย)
19. SADC = Southern African Development Community (ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกา
ตอนใต)
20. SCAAP = Special Commonwealth African Assistance Plan (แผนชวยเหลือพิเศษแก
ประเทศในเครือจักรภพแหงภูมิภาคแอฟริกา)
21. SEEDS = State Economic Empowerment and Development (ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับรัฐ)
22. SME = Small and Medium Enterprises (ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง)
23. SON = Standards Organization of Nigeria (หนวยงานตรวจวัดมาตรฐานและคุณภาพ
สินคาแหงประเทศไนจีเรีย)
24. SSA = Sub-Saharan Africa (ภูมิภาคแอฟริกา แถบทะเลทรายซาฮาราตอนใต)
25. SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (จุดแขง จุดออน โอกาส และ
ความทาทาย)
26. UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development (การประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา)
27. USAID = U.S. Agency for International Development (หนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ ของสหรัฐอเมริกา)
28. WTO = World Trade Organization (องคกรการคาโลก)
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บทที่ 1
บทนํา

1. สภาพและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันภาคเอกชนของไทยมุงหวังใหภาครัฐมีบทบาทนําในการเจาะตลาดตางประเทศ
โดยเฉพาะการแสวงหาตลาดใหม สําหรับธุรกิจ การคา การลงทุน ในหลายสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
ตลาดใหมดังกลาวมุงถึงตลาดในภูมิภาคแอฟริกาเปนสําคัญดวย ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ประสงคที่
จะสนองตอบภาคเอกชนไทยในการเจาะตลาดในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งมีทั้งโอกาสและความทาทาย
ซึ่งการแสวงหาผลประโยชนในดานการคาและการลงทุนของไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคแอฟริ กานั้น ภาครั ฐและภาคเอกชนไทยควรที่จะตองเดิ นเคีย งคูกันไปตามยุท ธศาสตร ที่
กําหนด
ยุทธศาสตร ARMI ของกระทรวงการตางประเทศเปนแนวทางในการรักษาและสงเสริม
ผลประโยชน ข องไทยในภู มิ ภ าคแอฟริ ก า ซึ่ ง มี ก ารให ค วามช ว ยเหลื อ เพื่ อ สร า งและกระชั บ
ความสัมพันธ (ASSISTANCE: A) การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES: R) การ
สงเสริมและแสวงหาตลาดการคา (MARKET: M) และการสงเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตลาด
และเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ (INVESTMENT: I) (รายละเอียดดูภาคผนวก ข)
โดยที่ยุทธศาสตร ARMI เปนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นเพื่อใชกับประเทศเปาหมายของไทย
ในภู มิ ภาคแอฟริ ก าทุ ก ประเทศ จึ ง สั นนิ ษ ฐานในเบื้ อ งต น ว า ยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า วอาจจะมี ค วาม
เหมาะสมในบางประเทศและอาจจะมีสวนที่ตองปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับบางประเทศ ซึ่งโดย
ปกติ สภาพการณ ในตา งประเทศหรื อระหวา งประเทศมีตัวแปรที่ค วบคุมค อนขา งยากกว าป จจั ย
ภายในประเทศ ยุทธศาสตรจึงตองมีการการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกั บลักษณะของประเทศ
นั้นๆ นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงประเทศคูแขงรายอื่นๆ ที่มีความไดเปรียบกวาไทยในแงความ
เปนมาทางประวัติศาสตร ความกาวหนาดานการพัฒนา ความพรอมทางดานเงินทุน การใหความ
ชวยเหลือ ฯลฯ อีกดวย ในฐานะที่สถานเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาทีมไทยในประเทศผูรับ จึงเปน
ความรับผิดชอบหลักในการดําเนินภารกิจรักษาและสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทย -
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ไนจีเรียในทุกๆดานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร ARMI ซึ่งจะสงผลดีตอโอกาสในการ
เจาะตลาดใหมดังที่ภาครัฐและภาคเอกชนมุงหวัง ทั้งนี้หากยุทธศาสตรดังกลาวมี ความเหมาะสม
แลวก็จะไดเสนอแนะใหมีการนําไปปฏิบัติ (Implementation) อยางจริงจัง แตหากยุทธศาสตรมี
จุ ด อ อ นจุ ด บกพร อ งหรื อ มี ป ญ หาและอุ ป สรรคในเชิ ง ปฏิ บั ติ ก็ จะมี ข อ เสนอแนะเพื่ อ การแก ไ ข
ปรับปรุงตอไป
การศึกษายุทธศาสตรของไทยตอการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในภูมิภาค
แอฟริกาที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดขึ้นครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีของไนจีเรีย โดย
การศึกษาตั้งอยูบนสมมติฐานที่วายุทธศาสตร ARMI มีลักษณะที่ครอบคลุมประเทศเปาหมายของ
ไทยทั้งภูมิภาค จึงนาจะมีความเหมาะสมและขอจํากัดในการนําไปปฏิบัติในรายประเทศ โดยเฉพาะ
ไนจีเรียซึ่งเปนประเทศที่ถูกกําหนดใหเปนประเทศที่มีสภาพการณพิเศษ มีปญหาเสถียรภาพทาง
การเมือง มีปญหาการฉอราษฎรบังหลวง มีปญหาระบบบริหารราชการไมมีประสิทธิภาพ มีปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ แตเมื่อพิจารณาถึ ง
ประโยชน ท างด า นเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการค า การลงทุ น จึ ง ไม ค วรที่ จ ะมองข า มไนจี เ รี ย ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติน้ํามัน กาซธรรมชาติ แรธาตุ ฯลฯ มหาศาล และอุปสงคตอสินคาอุปโภคและ
บริโภคที่ไนจีเรียยังคงนําเขาจากตางประเทศเปนจํานวนมากเพื่อสนองความตองการของประชากร
ภายในประเทศที่หนาแนน ทั้งนี้โอกาสทางการคาการลงทุนไดดึงดูดตางชาติใหเขาไปทําการคาการ
ลงทุ น หลายประเทศหวั ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ หวั ง การมี ส ว นแบ ง หรื อ ครอบครองตลาด
ภายในประเทศของไนจีเรียที่มีขนาดใหญ ซึ่งประเทศในเอเซียก็มีจีน อินเดียที่โดดเดนเปนอยางมาก
ในการเข า ไปแสวงหาผลประโยชน ท างการค า การลงทุ น ในไนจี เ รี ย จึ ง เหมาะสมที่ จ ะศึ ก ษา
ยุทธศาสตรของประเทศทั้งสองเพื่อนํามาเปนแนวทางของไทยตอไป
ไทยและไนจีเรียมีประวัติความสัมพันธที่ดีตอกันมายาวนาน ทั้งสองประเทศไดสถาปนา
ความสั ม พั นธ ท างการทู ตเมื่ อวั นที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2505 และในป ต อมาฝ า ยไทยได เป ดสถาน
เอกอัครราชทูตที่กรุงลากอส (เมืองหลวงเกา) นับเปนสถานเอกอัครราชทูตแหงแรกของไทยในทวีป
แอฟริกา เนื่องจากปญหาเรื่องงบประมาณและปญหาความไมปลอดภัยในไนจีเรียฝายไทยจึงไดปด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอสตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539 และตอมาฝายไทยไดเปด
สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอาบูจา เมืองหลวงใหมของไนจีเรียเมื่อเดือน ธันวาคม 2549 และเปด
สํานักงานสงเสริมการคาไทยในตางประเทศที่กรุงอาบูจาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 สําหรับฝาย
ไนจีเรียไดเปดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯกอนหนานี้ เมื่อเดือนกุมภาพั นธ 2543 จึงกลาวไดวา
ทั้งสองประเทศตางเห็นประโยชนตอการมีความสัมพันธอันดีตอกัน
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ไนจีเรียเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาที่ประเทศไทยไดใหความสนใจเพิ่มขึ้นโดยมุง
การเพิ่มระดับความสัมพันธทวิภาคีในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะการมองหาชองทางเพิ่มการคาและการ
ลงทุนระหวางกัน ทั้งนี้ไนจีเรียมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา 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
น้ํามันและกาซธรรมชาติ โดยสามารถแบงออกเปนภาคเกษตรกรรมรอยละ 41 ภาคอุตสาหกรรม
รอยละ 13 ภาคการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติรอยละ 25 และภาคการบริการอื่นๆอีกรอยละ 21
แตรายได 95% จากการสงออกมาจากน้ํามัน และ 80% ของงบประมาณประเทศก็มาจากรายไดภาค
การผลิตน้ํามันเชนกัน3
ไนจีเรียผลิตน้ํามันไดมากที่สุดในแอฟริกา เปนอันดับที่ 6 ของโลก และสงออกเปนอันดับที่
8 ของโลก โดยผลิตไดเฉลี่ยระหวาง 1.6-2.3 ลานบารเรล ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะในประเทศ ไนจีเรียยัง
มี น้ํา มั น สํ า รองเป นอั นดั บ 10 ของโลก คื อ ประมาณ 36.2 พั น ล า นบาร เ รล นอกจากน้ํ า มั น แล ว
ไนจีเรียยังเปนผูผลิตกาซธรรมชาติมากที่สุดในแอฟริกา และมีแหลงกาซสํารองเปนอันดับ 7 ของ
โลก โดยมีแหลงกาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลูกบาศกเมตร แตยังไมสามารถนํากาซเหลานี้มา
ใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 4 นอกจากนี้ไนจีเรียยังมีแรที่มีคาเปนจํานวนมาก เชน แร
เหล็ก ดีบุก ถานหิน และยิปซั่ม
ในภาคการเกษตรไนจีเรียเปนประเทศผูปลูกมันสําปะหลังไดมากที่สุดในโลก ประมาณป
ละ 50 ลานตัน แตยังไมสามารถแปรรูปมันสําปะหลังเพื่อการสงออกได และยังขาดแคลนโรงงาน
แปรรูปมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคภายในประเทศอีกดวย สวนผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆที่
สําคัญคือ เมล็ดโกโก ขา วฟา ง ขา วสาร และยางพารา เปนตน อย างไรก็ตามภาคการเกษตรของ
ไนจีเรียยังไดรับการจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ
ภายในประเทศโดยเฉพาะ ขาว ไนจีเรียสามารถปลูกขาวไดประมาณปละ 3.3 ลานตัน แตมีความ
ตองการบริโภคขาวถึงประมาณปละ 4.8 ลานตัน ดังนั้นจึงจําเปนตองนําเขาขาวจากตางประเทศ
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จํานวน 1.5-2.0 ลานตันในแตละป โดยไทยเปนประเทศที่สงออกขาวไปไนจีเรียมากที่สุดถึง 8 แสน
ตัน5
ในภาคการค า ไนจี เรี ย สามารถส ง ออกเปนมู ลค า 45.4 พั นลา นเหรี ย ญสหรั ฐฯ โดยการ
สงออกน้ํามันเปนสัดสวนถึง 95% ประเทศที่นําเขาสินคาจากไนจีเรียมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา
(51%) บราซิล (8%) เสปน (8%) ไนจีเรียมีการนําเขาเปนมูลคา 42.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
การนําเขา เครื่องจักร เคมีภัณฑ อุปกรณขนสง สินคาอุตสาหกรรม อาหาร และปศุสัตว โดยประเทศ
ที่สงออกสินคาใหไนจีเรียมากที่สุดคือ จีน (11%) เนเธอรแลนด (8%) สหรัฐอเมริกา (8%) และสหราชอาณาจักร (6%)6
โครงสรางพื้นฐานของไนจีเรียโดยรวม อยูในชวงกําลังพัฒนา ดําเนินการและวางแผนฟนฟู
อยางตอเนื่อง โดยที่ภาครัฐของไนจีเรียยังมีความตองการความรวมมืออยางมากจากตางประเทศใน
เรื่องเงินทุน และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องระบบการขนสงทางบก ทางรถไฟ และการขนสงทาง
เรือ ในสวนระบบขนสงทางบก ประเทศไนจีเรียมีถนนอยูประมาณ 193,300 กิโลเมตร (2009) โดย
แบงออกเปนถนนลาดยางประมาณ 29,000 กิโลเมตร โดยถนนลาดยางสวนใหญ และที่มีสภาพที่ดี
จะมีอยูในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของประเทศ (Cacao Belt) ที่มีการขนสินคาระหวางประเทศเปน
จํานวนมาก 7 แมระบบการขนสงในส วนอื่ นของประเทศยังอยูในสภาพที่ไมเอื้ออํา นวยตอการ
คมนาคมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพก็ ตามแต ก็ มี แผนปรั บ ปรุ ง ระบบโดยใช ค วามร วมมื อระหว า งรั ฐบาล
ทองถิ่นและภาคเอกชน
เนื่องจากเศรษฐกิจและประชากรของประเทศไนจีเรียไดมีการเติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึง
ไดมีการขยายของภาคอุตสาหกรรมอยา งตอเนื่อง ภาคการผลิตไฟฟาจึงคอนขางเปนปญหาในการ
ผลิตและในการจายไฟฟาที่ไมสม่ําเสมอ และไมเพียงพอตอความตองการ แตก็เปนโอกาสตอการ
ลงทุนจากตางชาติที่จะสนองตอบความตองการของภาครัฐที่ประสงคใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท
ในการสรางโรงงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการผลิตไฟฟา ซึ่งทางรัฐบาลไดวางเปาหมายที่จะ
ผลิตไฟฟาใหไดถึง 7000 MW ภายในป 2011 จากในปจจุบันที่มีกําลังผลิตเพียง 4500-6000 MW
เทานั้น
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5
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาไนจีเรียเปนประเทศที่กําลังมีการพัฒนา และมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จค อนข างสู ง รวมถึง มีท รัพ ยากรธรรมชาติ คอนข า งมาก โดยเฉพาะน้ํ ามั นและก า ซ
ธรรมชาติ ที่ยังไมไดมีการแปรรูปอยางเต็มประสิทธิภาพ ไนจีเรียจึงมีศักยภาพในการเปนตลาด
สําหรับสินคาอุปโภคบริโภคขนาดใหญไดและเปนแหลงของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงวัตถุดิบ ที่
ประเทศไทยเราควรแสวงหาทั้ ง โอกาสและผลประโยชน ใ นด า นการค า และการลงทุ น ดั ง นั้ น
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 ยื นยั นความเหมาะสมหรื อเสนอความคิ ดแย ง ต อยุ ท ธศาสตร ARMI ในการนํ า ไป
ประยุกตใชกับไนจีเรีย
3.2 เสนอแนะการแกไขปรับปรุงจุดออนจุดบกพรองของยุทธศาสตร ARMI ใหเหมาะสม
กับการประยุกตใชกับไนจีเรีย
3.3 ผลการศึ ก ษาจะเป น ฐานความรู ใ นการศึ ก ษาต อ ยอด ในการวางกลยุ ท ธ เ พื่ อ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ใหบรรลุเปาหมายตอไป
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMI ของไทยตอไนจีเรีย

1. แนวคิดและทฤษฎีที่จะนํามาเปนกรอบในการศึกษา
1.1 แนวความคิดพาณิชยนิยม (Mercantilism) โดยที่แนวความคิดคลาสสิคของอดัม สมิธ
(Absolute advantage) แมจะไดอธิบายการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศไววาทางที่
จะนําประเทศไปสูความร่ํารวยตองทําทุกวิถีทางที่จะใหมีการสงออกมากขึ้น 8 แตก็ยังเปนคําอธิบายที่
ไมสมบูรณ ตอมาในชวงตนศตวรรษที่สิบเกา David Ricardo ไดเสนอแนวความคิดประโยชนเชิง
เปรี ยบเทียบ (Comparative advantage) อธิ บายการคา ระหวางประเทศได ดียิ่ง ขึ้นสรุปไดวา การ
สงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประเทศคูคามีขอไดเปรียบเชิง
การผลิตสินคาประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งจะนํามาซึ่งความเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ
นั้นๆ กลาวคือแทนที่ประเทศหนึ่งจะผลิตสินคาที่ตนไมมีฐานการผลิตที่ดีพอ ประเทศนั้นจะไดรับ
ประโยชนจากการนําเขาสินคานั้นมากกวา โดยที่ประเทศที่ผลิตสินคานั้นก็จะสามารถสงออกและ
ขยายฐานการผลิ ต ได ก ว า งขวางขึ้ น 9 จึ ง ส ง ผลดี ต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศคู ค า แนวความคิ ด
Comparative advantage ก็ไดสอดคลองกับแนวการคาเสรี(Free trade) ในยุคนี้ดวย ซึ่งการลดการกีด
กันทางการคานี้จะชวยเพิ่มการพึ่งพาการคาซึ่งกันและกันและมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน
ในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) โลกไดแคบลง มีผลใหการคาการลงทุนขยายเพิ่ ม
โดยเฉพาะโลกาภิวัฒนไดสงผลในสามดานหลักๆ กลาวคือ 1) การขยายของตลาดการคาระหวาง
ประเทศอยางรวดเร็ว 2) การปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวของกับการคาและเศรษฐกิจ 3) การเคลื่อนไหว
ทางสังคมและการเมืองใหมๆ ในแงของการคาการลงทุน โลกาภิวัฒนไดเรงใหเกิดการเพิ่มปริมาณ
และความรวดเร็ ว ในทางการค า และบริ ก าร และก อ ให เ กิ ด การเพิ่ ม โอกาสทางการค า ในโลก
นอกจากนั้นโลกาภิวัฒนไดทําใหเกิดการสรางสถาบันที่สงเสริมการคา และดูแลผลกระทบของ
การค า เศรษฐกิ จ ภายในของประเทศต า งๆ กล า วโดยสรุ ป โลกาภิ วั ฒ น ช ว ยเพิ่ ม พู น การค า การ
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ดร. เยาวเรศ ทับพันธุ 2549: 18, 21, 172.
9
Suranovic 2007: Ch. 40-0.
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เคลื่อนยายเงินทุน เพิ่มการลงทุนและการเคลื่อนยายประชากรขามชาติ เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
ดวย10
1.2 ทฤษฎี ค วามร ว มมื อ (Cooperation theory) ศึ ก ษาในประเด็ น ที่ ว า ประเทศที่ มี
ความสัมพันธทวิภาคีที่ราบรื่นอยางเช นไทย-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
กั บ รั ฐอื่ นๆ ด วยการกํ า หนดระบบต า งตอบแทน (Reciprocity) ขึ้ นมาเพื่ อนํ า มาซึ่ ง ผลประโยชน
รวมกัน11
ตอมาในยุคปจจุบันไดเกิดแนวปฏิบัติดานการรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบ SouthSouth Cooperation ซึ่งความรวมมือในลักษณะนี้เปนความรวมมือที่ไมคิดเอาเปรียบ แตตั้งอยูบน
หลักความเสมอภาค ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติ South-South Cooperation มีที่มาจากการที่ประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลายไดรวมกันทํางานเพื่อแสวงหาทางออกในการแกไขความทาทายในดานการพัฒ นา
รวมกัน ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายไดแลกเปลี่ยนประสบการณดานความสํา เร็จจากบทเรีย น
ตางๆ สงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการ ดานเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาระหวางกัน นอกจากนั้น
มีการสรางความเปนหุนสวนใหมๆ ระหวางกันอีกดวย12 ความรวมมือระหวางไทย-ไนจีเรียสามารถ
อธิบายดวยแนวปฏิบัตินี้ได
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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
การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ข องผู ศึ ก ษา ระหว า งป 2549-2553 การสนทนากั บ เจ า หน า ที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจําประเทศไทย และนักธุรกิจไนจีเรียที่เดินทางมาเยือนไทย สถิติขอมูล
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของโดยจะนําเสนอในรูปตารางขอมูล
2.2 จะใช SWOT Analysis ซึ่งมีนาย Albert Humphrey เปนตนคิดในการศึกษาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของไทยตอไนจีเรีย โดยจะเนนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งทั้งของ
ไทยและไนจีเรียเพื่อศึกษาความเหมาะสม อุปสรรค และปญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว
การใช SWOT Analysis ในการวิเคราะหยุ ทธศาสตรฯ มีความเหมาะสมเนื่องจากเป น
วิธีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic planning method) เพื่อประเมินจุดแข็ง (STRENGTHS: S)
จุดออน (WEAKNESSES: W) โอกาส (OPPORTUNITIES: O) และความทาทาย (THREATS: T) ที่
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการตางๆ ในเชิงแขงขันทางธุรกิจ วิธีการนี้จะพิจารณาปจจัยตางๆ ที่จะเอื้อ
หรือเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายที่กําหนดหรือไม ดังนี้
2.1.1 จุดแข็ง ปจจัยที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย
2.1.2 จุดออน ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
2.1.3 โอกาส สภาพการณภายนอก (External conditions) ที่จะเอื้อตอการบรรลุเปาหมาย
2.1.4 สิ่งทาทาย สภาพการณภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
2.3 การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บยุ ท ธศาสตร ข องประเทศอื่ นต อไนจี เรี ย เช น จี น อิ นเดี ย เพื่ อ
วิเคราะหยุทธศาสตรของไทย
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3. ขอบเขตในการศึกษา
การศึกษายุทธศาสตร ARMI ประยุกตใชตอไนจีเรียเปนกรณีศึกษา จะเนนกระทําในกรอบ
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับไนจีเรียในดานการคาและการลงทุนโดยเนนในชวงที่รัฐบาล
ไทยไดเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา (เมืองหลวงใหม) ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคม
2549 (ภายหลังที่ปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เมื่อ ป พ.ศ. 2539) ซึ่งในชวงนี้ไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตร ARMI ขึ้นใชในป พ.ศ.2551 และนอกจากนั้นจะวิเคราะหแนวโนมในอนาคต
เปนสําคัญดวย

11

บทที่ 3
การวิเคราะหยุทธศาสตร ARMI

การศึกษาครั้งนี้ใชแนววิเคราะห SWOT Analysis พิจารณาไนจีเรียในดานความเขมแข็ง
(STRENGTHS) ที่สําคัญไดแก สภาพทางภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ตลาดขนาด
ใหญ รัฐบาลมียุทธศาสตรและวิสัยทัศนในการใช ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ในการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญมั่งคั่งในอนาคตอันใกล วาสามารถกอใหเกิดโอกาส (OPPORTUNITIES) แกไทย ที่
จะแสวงหาความรวมมือดานการพัฒนา การคา การลงทุนในไนจีเรีย ตามยุทธศาสตร ARMI ที่
กําหนดไวขณะเดียวกันก็จะศึกษาปจจัยที่ทาทายและอุปสรรคทางการคาและการลงทุน ในไนจีเรีย
พรอมกันไปดวย โดยจะพิจารณาในรายละเอียดดังนี้

1. ปจจัยที่สรางโอกาส (OPPORTUNITY) แกไทยในไนจีเรีย
1.1. แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณของไนจีเรีย (RESOURCES)
ไนจีเรียเปนประเทศที่มีการผลิตน้ํามันไดมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา และมีการผลิตเปน
อันดับที่ 6 ของโลก โดยผลิตไดเฉลี่ยระหวาง 1.6-2.3 ลานบารเรล ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะในประเทศ
ไนจีเรียยังมีน้ํามันสํารองประมาณ 36.2 พันลานบารเรล ซึ่งอยูที่อันดับที่ 10 ของโลก ไนจีเรียเปน
ผูผลิตกาซธรรมชาติมากที่สุดในแอฟริกา และมีแหลงกาซสํารองเปนอันดับ 7 ของโลก โดยมีแหลง
กาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลู กบาศกเมตร โดยในป ค.ศ. 2008 ไนจีเรี ยสามารถผลิตกา ซ
ธรรมชาติออกสูตลาดไดประมาณ 40 ลานลูกบาศกเมตร แตอยางไรก็ตามยังมีการเผากาซทิ้งเสีย
ประมาณ 30-70% เนื่ องจากขาดกระบวนการในการนํ า ก า ซธรรมชาติ ม าใชป ระโยชน อย า งมี
ประสิทธิภาพ13 นอกจากภาคการผลิตปโตรเลียมแลว ไนจีเรียยังมีแรที่มีคาเปนจํานวนมาก เชน แร
เหล็ก ดีบุก ถานหิน และยิปซั่ม ที่ยังไมมีการลงทุนทําเหมืองเพื่อนํามาใชประโยชน

13

U.S. Department of Energy 2010
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รูปที่ 1. การผลิตและการบริโภคน้ํามันในไนจีเรียระหวางป 2000-2009 (U.S. Department of
Energy 2010)
1.2. ศักยภาพของตลาดไนจีเรียที่กวางใหญ (MARKET)
ประเทศไนจีเรียเปนประเทศขนาดใหญ โดยมีประชากรประมาณ 140 ลานคน ทําใหมี
ศักยภาพเปนตลาดสําหรับรองรับสินคาอุปโภค บริโภคที่มีขนาดใหญตามไปดวย เนื่องจากการผลิต
สินคาอุปโภค บริโภค ของไนจีเรีย ยังไมเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ จึงตองพึ่งสินคา
จากตางประเทศ เฉพาะประเทศไทยก็มีสวนแบงตลาดสินคาไนจีเรียปจจุบันจํานวนไมนอย ตาม
สถิ ติ ป 2009 ไทยส ง สิ น ค า ไปจํ า หน า ยในตลาดไนจี เ รี ย โดยเฉพาะสิ น ค า เกษตรกรรม
สิ น ค า อุ ต สาหกรรมการเกษตร สิ น ค า อุ ต สาหกรรม และสิ น ค า อื่ น ๆ เป น มู ล ค า 795.61
ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่สําคัญไนจีเรียเปนตลาดขาวที่สําคัญของไทยในแอฟริกา 14 ตลาดสินคานําเขา
ยั ง อยู ใ นการควบคุ ม ดู แลของรั ฐบาลไนจี เ รี ย เพื่ อคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคและปกป อ งการผลิ ต สิ น ค า
ภายในประเทศและอื่นๆ

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
การสงออก

392.82
357.36

913.14
890.53

846.94
795.61

405.35
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
เม็ดพลาสติก

110.0
79.5

627.6
54.1

577.4
33.4

218.2
25.3

ผลิตภัณฑยาง

14.8

23.7

29.4

16.9

เครื่องรับวิทยุโทรทัศน

11.7

27.3

18.7

14.9

เหล็ก เหล็กกลา

16.0

22.6

35.5

2.3

ในเรื่องการคากับไนจีเรีย ไทยอาจจะตองสูกับจีนที่สง สินคาอุปโภค บริโภค ราคาถูกและมี
การจําแนกคุณภาพสินคามากมายหลายระดับ เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคที่มีกําลังซื้อ
และรสนิยมตางๆกันไป สินคาจีนที่ขายในตลาดไนจีเรีย (Mass market) มีราคาต่ํามาก เพราะอํานาจ
ซื้ อ ของประชากรไนจี เ รี ย ส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ ค อ นข า งต่ํ า จี น ได ผ ลิ ต สิ น ค า ให เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมาย สินคาจีนจึงสามารถเจาะและครองตลาดไนจีเรียในปจจุบัน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
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Comparative advantage15 แตคุณภาพของสินคาจีนที่คอนขางต่ํา นี้ อาจจะทําลายตลาดสินคาของตน
ในไนจีเรีย ในเรื่องนี้จีนไดรับการเรี ยกรองใหผลิตสินคาที่นํามาทุ มตลาดไนจี เรีย ใหมีคุ ณภาพ
มิฉะนั้นจะถูกหามนําเขา ซึ่งคนไนจีเรียทั่วไปเห็นวา การนําสินคามาทุมตลาดของจีนหรือตางชาติ
ไมชวยในการสรางงานในประเทศ และหากประชากรไนจีเรียยากจนลง ก็อาจจะไม มีตลาดสินคา
ใหแกจีนอีกตอไปในอนาคต ซึ่งจีนก็ได แกปญหาเฉพาะหนา โดยเสนอจะใหเงินทุนชวยเหลือการ
จั ด ตั้ ง Free trade zones เพื่ อ ตนจะได ย า ยฐานการผลิ ต มาใช วั ต ถุ ดิ บ และแรงงาน
ในประเทศแอฟริกาตอไปนั่นเอง16
รัฐบาลไนจีเรียไมพอใจในเรื่องที่จีนทุมตลาดดวยสินคาคุ ณภาพต่ํา และเริ่มตื่นตัว ในการ
ควบคุมคุณภาพสินคานําเขา หนวยงาน The Standards Organization of Nigeria (SON) ไดเรงทํา
ความตกลง MOU กับหนวยงานตรวจสอบสินคาของจีน เพื่อจะตรวจสอบแหลงผลิตสินคาคุณภาพ
ต่ํา สินคาปลอมในจีนแลว เพื่อคุมครองผูบริโภคในไนจี เรีย และปกปองเศรษฐกิจของไนจีเรีย ดวย
สินคาจีนที่ทุมตลาดไนจีเรี ยไดแก รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล อุปกรณเครื่องมือ อะไหลรถยนต
สิ่งทอ เสื้อผา รองเทา ของเลนเด็ก ฯลฯ ที่คอนขางมีคุณภาพต่ํา 17 ไทยจึงไมควรทุมสินคาคุณภาพต่ํา
เขาไนจีเรีย การแขงขันด านราคาอาจจะใชวิธีลดตนทุนดวยวิธีอื่นๆ สินคาไทยมีชื่อเสียงดีในหมูผู
นําเขาสินคาของไนจีเรียในปจจุบัน ตลาดสินคาไทยในไนจีเรียจึงมีอนาคตที่ดีสูกับจีนได
การปกปองตลาดสินคาในไนจีเรียขึ้นอยูกับ นโยบายการค าของรัฐบาลไนจีเรีย แตละยุค
สมัยเปนสําคัญ แตไนจีเรียก็ตระหนักดีวาการคามีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจึง
คอยๆ เปดเสรีในทางการคามากขึ้น (Gradual liberalization of the trade regime) ในปจจุบัน แตก็
ยังคงมีมาตรการ Import prohibitions ในลักษณะ Non-tariff tool โดยอางการปกปองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ทั้งนี้ดําเนินมาตรการควบคูไปกับ Tariff protection measures ดวย18
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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
สภาวการณหนึ่งๆ 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
เนื่องมาจากการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไนจีเรีย ภาคประชาชน นักวิชาการ
ฯลฯ มี ส ว นกํ า หนดยุ ท ธศาสตร นี้ด ว ย กล า วคื อ ในป ค.ศ. 1999 อดี ต ประธานาธิ บ ดี Olusegun
Obasanjo ไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับป 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 วิสัย ทัศ น 2020 ของไนจี เรี ยสามารถสร างโอกาสของไทยในการรวมมื อ
พัฒนาไนจีเรีย
วิสัยทัศน 2020 เปนเปาหมายการพัฒนาของไนจีเรียในเชิงเศรษฐกิจที่จําเปนตองระดม
ความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย วิสัยทัศนประเภทนี้มีมาตั้งแตป ค.ศ. 1997 ในชื่อ VISION 2010 แต
ไมบรรลุเปาหมายอยางเปนรู ปธรรมนัก ตอมาในป ค.ศ. 2009 ไดเกิดความคิดริเริ่มที่จะขับเคลื่อน
ไนจีเรียใหเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา (World’s top economies) ในป ค.ศ. 2020 ทั้งนี้โดยอิง
การประเมินของ Goldman Sachs Economic Research Group ที่เทียบเคียงไนจีเรียกับความเขมแข็ง
ของกลุมประเทศ BRICS: Brazil, Russia, India, China โดยมีการพิจารณาความเขมแข็งเชิงปริมาณ
ของประชากร สภาพทางภูมิศาสตร ขนาดเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย และ
โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ macro-economy แล ว เห็ น ว า ไนจี เ รี ย มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเข า กลุ ม
ประเทศ G 20 ไดในป ค.ศ. 202521 หากไนจีเรียมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ แมวาใน
ระยะสั้นไนจีเรียจะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกตกต่ํา แตในระยะยาวไนจีเรียยังคงมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจสูง ไนจีเรียจึงไดตั้งความหวังที่จะพิชิตตําแหนงในกลุมประเทศ G 20 ใน ป ค.ศ. 2020
ซึ่งเร็วกวาการประเมินใหได จึงอาจจะเปนโอกาสของไทยที่จะแสวงหาความรวมมือกับไนจีเรียเพื่อ
เรงใหไนจีเรียบรรลุเปาหมายดังกลาวตามที่คาดหวัง
1.3.3 นโยบายของรัฐบาลไนจีเรียในปจจุบันในการเรงพัฒนาประเทศ (7 - Point
Agenda) สรางโอกาสแกไทยในการแสวงหาความรวมมือกับไนจีเรี ย
สิ่งทาทายในการพัฒนาประเทศของไนจีเรียในระยะปจจุบันยังคงเปนเรื่องการลดความ
ยากจนของประชากรสวนใหญของประเทศ การลดภาวะการวางงาน และการแสวงหาทางที่จะสราง
ความมั่นคงดานอาหารเพื่อเลี้ยงดูประชากรสวนใหญของประเทศที่มีถึง 140 ลานคน ทั้งนี้ความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ (Foreign aid) เปนเปาหมายที่รัฐบาลไนจีเรียนํามาใชในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งปจจุบันเนนความมุงหมายไว 7 ประการ (7-Point Agenda) ดังนี้:
21

การพัฒนาดานไฟฟาและพลังงาน
การพัฒนาความมั่นคงดานอาหาร
การเพิ่มพูนความมั่งคั่งใหแกประชาชน
การพัฒนาดานการขนสงและคมนาคม

Goldman Sachs Group 2007
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- การปฏิรูปที่ดิน(เพื่อการเกษตรกรรม)
- การพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ดึงดูดการลงทุน)
- การพัฒนาดานการศึกษา
ในเรื่องนี้ไทยสามารถสรางโอกาสใหความรวมมือกับไนจีเรียตามนโยบาย 7-Point Agenda
ได ซึ่งไนจีเรียเห็นวาความชวยเหลือจากตางประเทศ (Foreign aid) จะชวยใหไนจีเรียบรรลุเปาหมาย
การพั ฒนาดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ก ารให ค วามช วยเหลื อ แก ไ นจี เ รี ย ไม มี ข อจํ า กั ด ประเทศที่ จะให ค วาม
ชวยเหลือสามารถเลือกที่จะใหความชวยเหลือในสาขาใดก็ได หากเปนความชวยเหลือดานการเงินก็
ไมจําเปนตองบริจาคผานบัญชีกลางของรัฐบาลดังที่มีประเทศแอฟริกาบางประเทศปฏิบัติกันอยู เชน
กานา เปนตน
1.3.4 การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการลงทุนในไนจีเรีย
ประเทศผูลงทุนรายใหญ ไดเล็งเห็นศักยภาพในการลงทุนในประเทศไนจีเรีย แตตองการ
ใหรัฐบาลไนจีเรียปฏิรูปตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของใหพรอมเสียกอน โดยเฉพาะญี่ปุนไดเสนอแนะ
ผานองคกร JBIC และ UNCTAD (Blue Book in Best Practice in Investment Promotion and
Facilitation) ใหไนจีเรีย ดังนี้22
- ปฏิรูปกรอบระเบียบและตัวบทกฎหมาย (Regulatory framework) ในดานการสงเสริม
การลงทุน
- ใหจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการลงทุนครบวงจร (One-stop Investment Centre) (ซึ่ง
ปจจุบัน มีการจัดตั้งแลว)
- ใหมีการประสานเชื่อมโยงของนโยบายการสงเสริมการคาการลงทุนจากระดับประเทศ
จนถึงระดับทองถิ่น

22

UNCTAD 2009
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ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไนจี เรียได
จัดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจ ในป ค.ศ.1995 มีชื่อวา Nigerian Investment Promotion Commission
(NIPC) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลกลางโดยตรง โดยทําหนาที่ดังตอไปนี้ 23
- ประสานงาน ดูแล สงเสริม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งและประกอบธุรกิจ
ในไนจีเรีย
- ใหการสนับสนุนในเชิงธุรกิจ และปรับสิ่งแวดลอมในการลงทุนใหมีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
- ใหขอมูลที่ชัดเจนในการลงทุน ในโครงการของรัฐและเอกชน
- เป นตั วกลางในการประสานงาน ระหวา งผู ลงทุนกับ หนวยงานตา งๆในประเทศ ที่
ตองการการลงทุน
- ใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการลงทุนในโครงการของรัฐและเอกชน
ทาง NIPC มีการมุงเนนใหมีการลงทุน ในเชิงอุตสาหกรรม หลักๆ 4 ดาน24 ไดแก
1. อุตสาหกรรมการเกษตร
- การจัดการ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เชน ถั่ว โกโก น้ํามันปาลม ไม
- การแปรรูปและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร
- การจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะการชลประทานและระบบการปองกันน้ํา
ทวม
- การพัฒนาระบบกักเก็บน้ําและการสรางระบบขุดเจาะน้ําบาดาล
2. อุตสาหกรรมผลิตสินคาโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ
- การผลิตสินคาที่ใชวัตถุดิบทองถิ่น เชน น้ําผลไม แปงสาลี อาหารสัตว และ
น้ํามันพืช
- การผลิ ตสิ น ค า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร เช น เคมี ภั ณฑ อุ ป กรณ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
- การแปรรูปผลิตภัณฑปโตรเลียมและการผลิตปโตรเคมี

23

NIPC 2009: 33
24 NIPC 2009: 47
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3. อุตสาหกรรมผลิตสินคาสงออก
- ผลิตภัณฑการเกษตร
- สิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องหนัง
- ผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอร
4. อุตสาหกรรมเหมืองแร
- ถานหิน ลิกไนท ยิปซั่ม
- แรเหล็ก ดีบุก โคลัมไบท
นอกเหนือจากสํานักงาน NIPC ที่รัฐบาลไนจีเรียกอตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน ทาง
รัฐบาลก็ยังมีนโยบายสนับสนุนใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ที่เกี่ยวของกับโครงสราง
พื้นฐานภายในประเทศ โดยสนับสนุนใหชาวตางชาติหรือบริษัทขามชาติเ ขามาลงทุน รัฐวิสาหกิจที่
รัฐบาลมุงเนนที่จะแปรรูป ไดแก การโทรคมนาคม การผลิตและการจําหนายกระแสไฟฟา การกลั่น
น้ํามันปโตรเลียม การผลิตแปรรูปและสงออกถานหิน รวมทั้งการทองเที่ยว 25
เพื่อเปนการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศใหเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไนจีเรียไดจัดสรร
พื้นที่หลายจุดในประเทศ ไวเปนนิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษีและปลอดการกีดกันทางการคา มีชื่อ
วา Export Processing or Free Trade Zones (EPZ/FTZ) โดยอุตสาหกรรมในพื้นที่เหลานี้จะมุงเนน
ในการผลิตสินคาสงออก ซึ่งใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก EPZ/FTZ จึงเปนพื้นที่ ที่เหมาะ
สําหรับ ชาวต างชาติใ นการใชเปนฐานการผลิ ตสินคา สง ออกไปยั งต างประเทศ ภายใตข อตกลง
การคาของ ECOWAS หรือ AGOA 26
1.3.5 ขอตกลงระหวางประเทศของไนจีเรียที่เอื้อตอนักลงทุนตางชาติ
เปนที่นา สนใจที่จะกล าวว า รู ปแบบการลงทุนในไนจีเรีย ของต างชาติ (Foreign direct
investment) มากกวาครึ่งหนึ่ง เปนการลงทุนเพื่อมุงเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ (Resource-based
activities) อาทิ น้ํามันปโตรเลียมและแรธาตุ ซึ่งไนจีเรียเปนแหลงน้ํามันขนาดใหญแห งหนึ่งในแอฟ
ริ ก า บริ ษั ท ข า มชาติ (Transnational
corporations) สนใจที่ จ ะเข า ไปลงทุ น เพื่ อ ตั ก ตวง
ทรัพยากรธรรมชาติ มากกวาเขาไปเพื่อใชเปนวัตถุดิบเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมของตนในไนจีเรีย
NIPC 2009: 52
26 NIPC 2009: 87
25
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การลงทุนไนจีเรีย นอกจากจะไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และ
ได ใ ช แ รงงานราคาถู ก ที่ มี อ ยู ม ากมายแล ว นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ยั ง ได ป ระโยชน จ ากสิ ท ธิ พิ เ ศษ
(Preferential access) ในการสงสินคาที่ผลิตไดเขาไปขายยังตลาดของประเทศกลุมสหภาพยุโรป
ตามขอตกลง Lomé Convention and Special Association Agreements และตลาดของแอฟริกาใต
ตามขอตกลง Southern African Development Community (SADC) นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการสง
สินคาไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ตาม African Growth and Opportunity Act (AGOA) การประเมิน
ประโยชนที่ไนจีเรียไดรับจากสิทธิพิเศษตามขอตกลง AGOA มีดังนี้27
- 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 สิ่งทอและเครื่องนุงหม เคมีภัณฑ พลังงาน เครื่องหนัง แรธาตุ เครื่องจักรกล
อุปกรณโทรคมนาคม และอีเล็กทรอนิกส ฯลฯ
ในการใชสิทธิประโยชนจากขอตกลง AGOA รัฐบาลไนจีเรียไดเนนสินคาสําคัญดังนี้
- สินคาจากภาคเกษตรกรรม อาทิ shea butter เม็ดมะมวงหิมพานต เครื่องเทศ เมล็ดงา กุง
สด ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ
- สินคาสิ่งทอ และเครื่องนุงหม อาทิ เสื้อยืด ชุดสวมใสเพื่อการเลนกีฬา
- เครื่องหนัง อาทิ กระเปา รองเทา เข็มขัด ฯลฯ
- สินคาหัตถกรรม หินสี อัญมณี ฯลฯ
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ตามสถิ ติ ป ค.ศ. 2008 ประเทศที่ ไ ด รั บ ประโยชน สู ง สุ ด จากข อ ตกลง AGOA มี 5
ประเทศตามลําดับดังตอไปนี้ คือ ไนจีเรีย แองโกลา แอฟริกาใต ชาด และสาธารณรัฐคองโก ทั้งนี้จะ
เห็ นได ว าไนจี เรี ยในป จจุ บั นเป นประเทศที่ ได รับสิ ทธิ ประโยชน สู งสุ ดจาก AGOA รวมทั้ ง สิ นค า ที่
มีฐานจากปโตรเลียม และไมใชปโตรเลียม
ไนจีเรียไดสงสินคาการเกษตรไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา มากเปนอันดับ 8 ของกลุมประเทศ
ที่ไดรับประโยชนจากขอตกลง AGOA (สถิติป 2008)28 ในขณะเดียวกัน สินคาอีกหลายประเภท เชน
อาหาร เครื่องเทศ โกโก ยางพารา กุงสด มียอดสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ

รูปที่ 2. การคาระหวางไนจีเรีย-สหรัฐฯ หลังบังคับใชขอตกลง AGOA ป 2006-2009
(Usman 2009)
จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวายุทธศาสตร NEEDS และ SEEDS ตลอดจน
VISION 2020 และบทบาทของสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ของไนจี เรี ย สิ ท ธิ
ประโยชนพิเศษที่ไนจีเรียไดจากประเทศตะวันตก สามารถถือเปนสิ่งแวดลอมดานการคาการลงทุน
ในเชิงบวก (Positive investment, business and trade environment) ซึ่งเอื้ออํานวยตอไทยในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI โดยเฉพาะการลงทุนใหเกิดประโยชนตอความสัมพันธ ไทย-ไนจีเรีย
ไดตอไปเปนอยางดี
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2. ความทาทาย (THREAT) ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของไทยในไนจีเรีย
2.1. การคาการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ในไนจีเรีย (RESOURCES) ที่ถูก
หวาดระแวง
ในประเด็นนี้วิเคราะหไดจากการกลาวสุนทรพจนของศาสตราจารย U. Joy Oguwu, OFR
อดี ต รั ฐ มนตรี ต า งประเทศของไนจี เ รี ย ได แ สดงทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ ข อง
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 น้ํามัน ทองคํา เพชร ฯลฯ
นอกจากนี้ภูมิภาคแอฟริกายังมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ สําหรับเกษตรกรรม มีวัตถุดิบที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนา อันจะเปนที่มาของการรุมทึ้งแอฟริกาครั้งใหม (New
Scramble)29
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดกลาวดวยวา ในศตวรรษที่ 19 มีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรป ผลักดันใหประเทศในยุโรป มุงหนาสูแอฟริกา เพื่อแสวงหาวัตถุดิบ และ
ตลาดสําหรับสินคาสําเร็จรูปของพวกตน และตอมายังเกิดประเทศที่มีแนวโนมที่มีความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจใหมๆ เชน จีน อินเดีย เกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ ประเทศเหลานี้ ตองแขงขันกับประเทศพัฒนา
แล วในยุ โรป และพวกเดี ย วกั นเอง ซึ่ ง ต า งก็ มุ ง แสวงหาทรั พ ยากรธรรมชาติ และตลาดด วยกั น
ทั้งนั้น30
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดกลาวถึงการรุมทึ้งทรัพยากร ธรรมชาติใน
แอฟริกาในรอบที่สองวาในศตวรรษที่ 21 ไดเกิดมีประเทศที่ มีความ เขมแข็งทางเศรษฐกิจใหมๆ
(New economic powers) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ประเทศที่เศรษฐกิจเขมแข็ง ใหมๆเหลานี้
ตองการน้ํามันและกาซธรรมชาติ แรธาตุ ซึ่งเคยถูกครอบครองมากอนโดยประเทศตะวันตก ดังนั้น
ในการรุมทึ้งทรัพยากรธรรมชาติของแอฟริการอบที่สองนี้ จึงมีทั้งประเทศตะวันตก และประเทศที่
กําลังมีเศรษฐกิจเติบโตในซีกโลกตะวันออก รวมกันตักตวงวัตถุดิบ และครอบครองตลาดสินคาใน
29
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แอฟริ กา แต สถานการณ ในศตวรรษที่ 21 ตางกับสถานการณ ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งในวันนี้
ประเทศในภู มิ ภ าคแอฟริ ก า มี ค วามสามารถสู ง ขึ้ น และมี ป ากมี เ สี ย งดั ง ขึ้ น ในการปกป อ ง
ผลประโยชนของตนเอง ตางจากชวงที่ตกอยูภายใตอาณานิคมของประเทศตะวันตก วันนี้ประเทศ
ในภูมิภาคแอฟริกา มีความตองการปลดปลอยตนเองจากความยากจน พนจากความขัดแยง และพน
จากระบบที่ตองพึ่งพาภายนอก ฯลฯ แอฟริกาตองการใหระบบเศรษฐกิจโลก ไดรับการปรับเปลี่ยน
ใหเกิดประโยชนจากโลกาภิวัฒน แอฟริกาตองการยืนอยูบนขาของตนเอง พึ่งพาตนเอง ตองการมี
ธรรมาภิบาล (Good governance) มีสุขอนามัย มีระบบการขนสงที่ดี มีเครือขายโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ มีกระแสไฟฟาพอใช มีโครงสรางพื้นฐานที่ดีขึ้น มีน้ําสะอาดเพียงพอตอการบริโภค
มีระบบการศึกษาที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตในยุคโลกาภิวัฒนแอฟริกาก็ยัง
ถูกกดดันใหเปดเสรีทางการคา จึงจําเปนที่แอฟริกาจะตองปกปองผลประโยชนของตนเอง ในการมี
ปฏิ สั ม พันธ ท างเศรษฐกิ จและการเมือง ตลอดจนการลงทุ นและการพั ฒนากั บต า งชาติ ค อนข า ง
เข ม ข นในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น ใ นป จจุ บั น จึ ง นํ า มาซึ่ ง โอกาสและความท า ทาย ต อประเทศแอฟริ ก า
ทั้งหลาย และประเทศแอฟริกาซึ่ง ยังตองการการลงทุนและการพัฒนาจากตางชาติ จะตองไมตกลง
ในหลุ ม พรางหรื อกั บ ดั ก อี ก ทั้ ง ไม ห วนสู ก ารต องพึ่ ง พาชาติ อื่น ดั ง ที่ เ กิ ดในอดี ต (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 การรุมทึ้งแอฟริ กาครั้งแรก ควรจะพิจารณาตั้งแต การคา
ทาสชาวแอฟริกัน จากภูมิภาคไปยัง New World ตอมามหาอํานาจในยุโรป ไดแบงดินแดนแอฟริกา
เพื่อตักตวงความมั่งคั่งระหวางกัน ตามอําเภอใจ โดยการจัดประชุมขึ้นที่กรุงเบอรลิน ในป ค.ศ.1884
ผลพวงที่ตามมาก็คือเกิดกรณีพิพาททางดินแดน ระหวางประเทศเอกราชในแอฟริกา และในชวง
สงครามเย็นมีการตอสูทางอุดมการณ ระหวางสังคมนิยมกับทุนนิยม ก็มีการใชประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาเปนเครื่องทดลอง ทําใหแอฟริกาสูญเสียประโยชน และถูกเอารัดเอาเปรียบจากประเทศ
ตางๆ การรุมทึ้งแอฟริกาในรอบใหมเกิดจากการแขงขันเพื่อแยงชิง แรธาตุสําคัญ ทรัพยากรทาง
การเกษตร ตลาดสินคา มีจีนและประเทศที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหมๆ ในเอเชียขั้วหนึ่งกับ
ประเทศตางๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งการแขงขัน ของประเทศตางๆทั้งสองขั้ว
31
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นํามาซึ่งโอกาสและความทาทายตอประเทศตางๆในภูมิภาคแอฟริกา ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาจึง
จําเปนตองเตรียมความพรอม ตอโลกในยุคโลกาภิวัตน ที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อใหได
ประโยชนสูงสุดจากโลกยุคใหมและเพื่อปกปองตนเองมิใหตกเปนเหยื่อและได รับความเสียหายจาก
การรุ มทึ้ ง แอฟริ ก าในรอบใหม ข องประเทศที่ แขง ขั นทางเศรษฐกิ จต า งๆ 32 ประเทศในแอฟริ ก า
โดยเฉพาะไนจี เรีย ได ออกกฎระเบีย บต างๆ เพื่อป องกั นการถู ก ตัก ตวงทรั พ ยากรธรรมชาติ โดย
ตางชาติ เปนอุปสรรคตอการคาการลงทุนไมมากก็นอย
2.2 ความทาทาย (THREAT) ทางดานตลาดสินคา (MARKET) ในไนจีเรีย
2.2.1 นโยบายการกีดกันการนําเขาสินคาของไนจีเรีย
ไนจีเรียเปนสมาชิกองคกร World Trade Organization (WTO) และเปนสมาชิกผูกอตั้ง
องคกร Economic Community of West African States (ECOWAS) ไนจีเรีย (ป ค.ศ 2008) ปจจุบัน
ไนจีเรียกําหนดภาษีนําเขาไวรอยละ 12-50 โดยขึ้นอยูกับรายการสินคาในแตละชนิด ไนจีเรียมี ทาที
ปรับลดภาษีนําเขา เริ่มลดรายการสินคาตองหามนําเขาสําหรับ กลุมประเทศ ECOWAS ในป ค.ศ
2008 ภายใตความตกลง ECOWAS Common External Tariff (CET) โดยทั่วไปไนจีเรีย ยังคงใช
มาตรการภาษีและไมใชภาษีกีดกันสินคานําเขา ระบบการเก็บภาษีสินคานําเขายังไมโปรงใส มีการ
ดํา เนินการตามอํ า เภอใจ อี กทั้ ง กฎระเบี ย บ และนโยบาย ในด านนี้ มีก ารเปลี่ ยนแปลงอยูเสมอ33
นอกจากนั้นการตีความระเบียบขอกําหนดทางศุลกากร ก็ไมมีความแนนอน สรางความยุงยากใหแก
ผู นํ า เข า สิ น ค า ไนจี เ รี ย ยั ง คงห า มนํ า เข า สิ นค า หลายรายการ โดยอ า งการปกป อ งอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศ รายการสินคาตองหามในไนจีเรียตามหนังสือ CET ในปค.ศ. 2008 มีอยู 26 ชนิด
โดยจัดเปนกลุมใหญไดดังนี้34
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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 ทําใหสินคา ถูกขนถายออกจากทาเรือไดลาชา สินคานําเขา
อาจเสียหาย หรือหมดอายุใชงานกอนไดและใหสินคาถูกขนถายออกจากทาเรือไดลาชา สินคานําเขา
อาจเสียหาย หรือหมดอายุใชงานกอนได 36 ในการแกปญหาดังกลาวรัฐบาลไนจีเรีย มีแผนการที่จะ
เรงใหมีการนําออกสินคาภายใน 48 ชั่วโมง และการนําสินคาออกจากทาเรือยังไดรับผลกระทบจาก
สภาพถนนหนทาง เขา-ออกทาเรือที่เสื่อมโทรม การจราจรที่ติดขัดอยางหนัก ไมมีระบบขนสินค า
ดวยรถไฟออกจากทาเรือสงผลให เรือบรรทุกสินคา ตองจอดเทียบทาเรือเปนเวลานานๆ เกิดความ
สูญเสียไปทุกดาน เปนภัยคุกคาม (THREAT) ตอการคาการลงทุนเปนอยางมาก37
2.3 อุปสรรคในการลงทุนของตางชาติ (INVESTMENT)
2.3.1 ปจจัยตางๆ ที่เปนตัวถวงความเจริญทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย มีมากมาย
วิเคราะหไดจากความคิดเห็นของ Dr. Julius J. Bala เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมาธิการ สงเสริม
การลงทุนของไนจีเรีย ระบุถึงอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและการดึง ดูดการลงทุนของตางชาติ
มีประเด็นสําคัญๆ ดังนี้38
- เศรษฐกิ จของไนจี เรี ย ผู ก ติ ดไว กั บ รายได จากการส ง ออกน้ํ า มั น ป โตรเลี ย ม ประมาณ
95% ของรายไดเงินตราตางประเทศ และคิดเปน 80% ของงบประมาณประจําของประเทศ
- การขาดดุลการชําระเงินและหนี้ตางประเทศ ที่เกิดจากนโยบายที่ปลอยให มีการใชจาย
อยางสุรุยสุราย ภายไตรัฐบาลทหารในยุคที่ผานๆ มา
- การขาดโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
- ปญหาการคอรัปชั่น
Office of the U.S. Trade Representative 2010, Ministry of Commerce, China 2010
36 เรื่องเดียวกัน
37
U.S. Department of State 2010
38
Bala 2003: 3
35
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การขาดระเบี ย บกฎเกณฑ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การลงทุ น รวมถึ ง การขาดสถาบั นหรื อ
องคกรที่จะเกื้อหนุนการสรางสภาพแวดลอมที่ดีตอการลงทุน
- ปญหาอาชญากรรม และปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ปญหาอัตราดอกเบี้ยสูง
- ฯลฯ
-

ผูประกอบการตางชาติมักประสบปญหาการนําบุคคลากรจากประเทศของตนเขาไปทํางาน
ในโรงงานของตนในไนจีเรีย เนื่องจากไนจีเรียจะกําหนดโควตาบุคคลากรหรือคนงาน บนฐานของ
เงินที่นําไปลงทุนในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งโควตาดังกลาวยังเขมงวดแมแตในธุรกิจน้ํามันและกาซธรรมชาติ
โดยที่บ ริ ษั ทที่ จะเข า ไปทํ าธุ รกิ จ จะต องจา งคนไนจีเรี ยเข า ไปทํ างาน ถ า หากไมส ามารถจา งคน
ไนจีเรียได จะตองแสดงเหตุผลวาตําแหนงนั้นๆ ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งไมสามารถหาได
จากแรงงานในไนจีเรีย ทั้งนี้ ตําแหนงดานการเงินและดานงานบุคคลสวนใหญจะสงวนไวสําหรับ
คนไนจีเรีย39
ดังนั้น หากบริษัทน้ํามันและกาซในไนจีเรีย หรือ บริษัทตางชาติจะนําคนงานจากประเทศ
ของตน เข า ไปทํ า งานในไนจี เ รี ย จึ ง ต อ งขออนุ มั ติ จ ากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ความล า ช า ของ
กระบวนการอนุ มัติใ ห แรงงานจากต างประเทศ เขา ไปทํา งานในไนจี เรี ยและรวมถึ งการขอวีซ า
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมดา นพลังงานที่บ ริษั ทผู ประกอบการตองหมั่นติดตามเรื่ องเพื่ อนํ า
คนงานเข า ไปใช ใ นการดํ า เนิ น ธุ รกิ จของตนให ไ ด ตามที่ ตอ งการ นั บ เป นความท า ทายอย า งยิ่ ง
ประการหนึ่ง40
อยางไรก็ตามบริษัทที่เขาไปลงทุนมักจะประสบกับปญหาจากมาตรการเรื่องภาษีรายไดและ
ภาษี อื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ป ญ หาสิ ท ธิ ก ารถื อ ครองที่ ดิ น การปฏิ บั ติ ง านชนิ ด ตามอํ า เภอใจของ
เจาหน าที่ที่เกี่ยวข อง ป ญหาทางดานการขาดแคลนโครงสร างพื้นฐาน อาทิ ไฟฟา ประปา ถนน
หนทาง รวมถึงปญหาการคอรัปชั่นและปญหาอาชญากรรม อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมในการแกไข
ปญหาหรือการยุติขอขัดแยงทางการค าการลงทุนก็ยังไมเขมแข็ง นักลงทุนตางชาติ อาจตองเผชิญ
กับความมีอคติของคนไนจีเรีย ดังเชนปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขต Oil-producing Niger Delta
ซึ่งเปนปญหาที่ยืดเยื้อและเปนอุปสรรคตอธุรกิจสาขาน้ํามันปโตรเลียม นอกจากนั้นบริษัทตางชาติ
มักถูกตรวจสอบการทํางานอยางเครงครัด โดยมีบริษัททองถิ่นคอยกดดันรัฐบาลไนจีเรีย ใหกระทํา
Bala 2003: 4-6
40
เรื่องเดียวกัน
39
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การดังกลาวอยูตลอดเวลา41 ประชาชนในพื้นที่มีการขุดเจาะน้ํามันมัก อางถึงปญหาสภาพแวดลอม
และการแบงผลประโยชน(ในสังคม)ที่ไมยุติธรรม ประชาชนในพื้นที่ จะมีความรูสึกอยูเสมอวาโดน
ฉอโกงเพราะความเปนอยูของพวกเขายังลาหลังในดานโครงสรางพื้นฐาน อีกทั้งสภาพสังคมก็เสื่อม
โทรม สิ่งแวดลอมเปนพิษ สงผลกระทบตออาชีพดั้งเดิม เชนการเกษตรและการประมงเปนตน พวก
เขามีความเชื่อวาน้ํามันทําใหเขาเหมือนตองคําสาบ (Curse) มากกวาจะเปนสิ่งนําโชค (Blessing)42
2.3.2 อุปสรรค (THREAT) ในการคาและการลงทุน ที่มีสาเหตุมาจากการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการขาดความเปนเอกภาพและความขัดแยงภายในชาติที่ เนื่องมาจาก
ความแตกตางในดานศาสนา เชื้อชาติ และภาษา
ไนจีเรียผานประสบการณรัฐประหารในอดีตมาหลายตอหลายครั้ง และรอดพนมาจากการ
แบงแยกประเทศระหวางสงครามกลางเมือง นอกจากนี้ ไนจีเ รียยังเผชิญเศรษฐกิจที่ไรเสถียรภาพ
หลังจากการคนพบน้ํามันในชวงทศวรรษ 1970 โดยมีผูนําประเทศฉอราษฎรบังหลวงขึ้นมาบริหาร
ประเทศหลายสมั ย ในป จ จุ บั น ความขั ด แย ง และความรุ น แรงทางเชื้ อ ชาติ แ ละศาสนา (Ethnoreligious conflicts) เปนเรื่องที่สั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบันของไนจีเรียทีควร
พิจารณา43 นับเปนภัยคุกคาม (THREAT) ที่สําคัญประการหนึ่งของการคาการลงทุนในไนจีเรีย

3. การศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของไทยในแอฟริการวมถึงไนจีเรีย
3.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรผานกรอบความรวมมือระหวางประเทศ โดยไทยใชการ
ชวยเหลือดานการพัฒนา (ASSISTANCE) เปนยุทธศาสตรนํา ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญดังนี้
ประเทศไทยสนั บ สนุ น ความร ว มมื อ South-South Cooperation ซึ่ ง ไทยได
ปรับเปลี่ยนจากประเทศผูรับ มาเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา (Development partner) เพื่อถายทอด
ความรูและประสบการณดานการพัฒนาตา งๆ ใหแก ประเทศกํ าลังพัฒนาอื่นๆ บนหลักการของ
ผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี
- ความรวมมื อเพื่ อการพัฒนาของไทยเนนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
การเสริมสรางขีดความสามารถ ซึ่งเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
-

41

Zalik 2006: 3
Ekpo 2004
43
Oritsejafor 2000: 109-110
42
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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 ตะวันออกกลางและแอฟริก า
(เมษายน 2553) ไดแจงเวียนสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี่ยวของในภูมิภาคแอฟริกาวา กระทรวงฯ
เห็นวาโดยพื้นฐาน การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจะเปนเครื่องมือในการสรางความรูสึกนิยม
ไทยและสรางความไวเนื้อเชื่อใจอันเปนพื้นฐานในการมีความรวมมือในมิติตางๆ ตอไป 44
ไทยใช ASSISTANCE มุงสู MARKET ซึ่งการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาตางๆ จะ
ชวยสรางการรับรู ความคุนเคยและเปดโลกทัศนแกชาวแอฟริกาทั้งในภาครัฐและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับรูปแบบและประเภทสินคา และบริการจากไทย ผานการฝกอบรมที่ใชเครื่องมือ และวัสดุสื่อ
การสอน อีกทั้งจะมีโอกาสการรับรูมากขึ้น เมื่อไดรับการฝกอบรมในประเทศไทย
ไทยยังใช ASSISTANCE มุงสู RESOURCES และ INVESTMENT กลาวคือการใหความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนา ยังทําใหฝายไทยไดเขาถึงโอกาสในการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ
วัตถุดิบภายในประเทศเปาหมาย ความตองการของประเทศผูรับ ในการพัฒนาทรั พยากรของตนเอง
และความตองการแสวงหาความรวมมือทางธุรกิจของภาคเอกชนไทยในเวลาเดียวกัน พรอมกันนั้น
การใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการทางธุรกิจ
ยั ง เป นการช วยพั ฒนาให เกิ ดกลุ ม ผู ป ระกอบการท องถิ่ น มากขึ้ น และสร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก
ภาคเอกชนของประเทศ ผูรับความชวยเหลือ เพื่อกลายเปนหุนสวนทางธุรกิจกับภาคเอกชนไทยได
อยางมีประสิทธิภาพดวย
44

กองแอฟริกา กรมเอเชียไต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 2553
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3.4 รูปแบบการใหความรวมมือของไทยมี 5 รูปแบบ ดังนี้45
หลักสูตรการฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual training course) เปนหลักสูตรการ
ฝ ก อบรมในสาขาการพั ฒ นาที่ เ ป นความต อ งการร วมกั น ของประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา เช น เกษตร
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การคา เศรษฐกิจ การศึกษา และการทองเที่ยว ซึ่งรัฐบาลไทยจัดเปนประจํา
ทุกป
- ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา (Technical cooperation
among developing countries) เปนความรวมมือที่ประเทศไทยใหแกประเทศคูความรวมมือใน
ภูมิภาคแอฟริกา โดยรวมกันออกคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม
- โครงการฝกอบรมประเทศที่สาม (Third country training program) เปนรูปแบบการ
ใหความรวมมือที่ประเทศไทยรวมกับองคการระหวางประเทศหรือรัฐบาลตางประเทศจัดฝกอบรม/
ดูงานในประเทศไทยใหแกผูรับทุนจากแอฟริกา
- โครงการรวมมือทวิภาคี (Technical cooperation project) เปนโครงการความรวมมือ
ที่ดําเนินงานในประเทศใดประเทศหนึ่งในแอฟริกา มีการกําหนดเปาหมาย และวั ตถุประสงคในการ
ดําเนินงานเฉพาะ เชน การสงผูเชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงาน การใหทุนฝกอบรม/ดูงานแกเจาหนาที่
ปฏิบัติงานสมทบภายใตโครงการและการใหความรวมมือดานเครื่องมือ /อุปกรณในการดําเนินงาน
- ความรวมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี (Trilateral cooperation) เปนความรวมมือที่
รัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศรวมกันรับผิดชอบคาใชจายตาม
สัดสวนที่ไดตกลงกันในการจัดการฝกอบรม/ดูงานในประเทศไทยใหแกบุคคลากรจากประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริกา
-

4.

จุดแข็งของไทยในการใหความชวยเหลือ (ASSISTANCE)

ไดแก ความสามารถในการใหความชวยเหลือ หรือ Thai Aid Program ตอไนจีเรียในรูป
ของทุ นการศึก ษา/ฝ ก อบรมและดู ง านในด านการพั ฒนาทรั พ ยากรมนุษ ย ใ นสาขาที่ ไ ทยมี ค วาม
ชํานาญและเปนที่ ตองการของไนจี เรีย ได แก สาขาเกษตรกรรม สาธารณสุ ข และการศึ กษา ซึ่ ง
ในชวงป พ.ศ. 2548 ถึง 2549 ไนจีเรียไดสงผูแทนเขารวมฝกอบรมหลักสูตรการจั ดการกับโรค
มาลาเรียโดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูดําเนินการ เปนตน สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
กองแอฟริกา กรมเอเชียไต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 2553, สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ 2553
45
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ระหวางประเทศ (สพร.) จะแจงเวียนทุนฝกอบรม รับผิดชอบดูแลการแจงเวียนทุนฝกอบรม (Annual
international training course) ใหฝายไนจีเรียพิจารณาสงบุคคลากรเขารวมการฝกอบรมทุป โดย
คํานึงถึงสาขาที่ไทยมีองคความรูและความเชี่ยวชาญที่จะสามารถถายทอดใหแกไนจีเรียตามความ
ตองการของไนจีเรี ย โดยในป พ.ศ. 2552 ไนจีเรีย ไดส ง บุค คลากรเข าร วมอบรมหลั ก สูตรตา งๆ
ดังนี้46
- 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 ดังนี้47
- 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

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 2553
47
เรื่องเดียวกัน
46
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5. จุดออนในดานการใหความชวยเหลือ (ASSISTANCE) ของไทยตอไนจีเรีย
5.1. จุดออนในดานการใหทุนฝกอบรมระยะสั้น
ทุนฝกอบรมระยะสั้นที่รัฐบาลไทยใหแกไนจีเรียในแตละปมีจํานวนไมมากนัก (ดู
ภาคผนวก ก) แตอยางไรก็ตามรัฐบาลไทย มีศักยภาพที่จะเพิ่มจํานวนทุนฝกอบรมไดอีกเพื่อ
ปรับระดับความรวมมือกับไนจีเรียใหมากขึ้น ในแบบหุนสวน หรือเพื่อเนนความรวมมือเปน
กรณีพิเศษไดอีก เพราะในเรื่องนี้รัฐบาลไทยมีแนวนโยบายดานความรวมมือทางวิชาการไทยแอฟริกา ดังนี้
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และวิ ช าการกั บ
ตางประเทศซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานไดใหความเห็นชอบ (23
สิงหาคม 2550) ตอยุทธศาสตรความรวมมือ เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของไทย ระหวางป
พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งไดกําหนดกลุมเปาหมายความรวมมือในแอฟริกา ไว 3 กลุม คือ
- กลุ ม ประเทศที่ ไ ทยควรให ค วามช ว ยเหลื อ ได แ ก มาดากั ส การ เคนยา ซู ด าน
เซเนกัล และ ไนจีเรีย
- ความรวมมือแบบหุนสวนกับกลุมประเทศกาวหนาในแอฟริกา ไดแก โมร็อกโก
อียิปต แอฟริกาใต
- ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุขางตน อาจมีการคัดเลือ กบางประเทศตามความ
เหมาะสมในการใหความชวยเหลือ
ดังนั้นจุดออนของไทยในเรื่องการจัดกลุมประเทศในการใหความรวมมือดังกลาว
ขางตนในกรณีไนจีเรียก็คือ การขาดการประเมินสถานภาพของไนจีเรียเปนระยะๆ เพราะไทย
ยึดติดรูปแบบความรวมมือตามหลักสูตรฝกอบรม นานาชาติประจําป ใหแกไนจีเรียตลอดมา
(ประเทศที่ไทยใหความชวยเหลือฝ ายเดียว) ทั้งๆที่ไนจีเรียมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
บุคคลอุดมสมบูรณ มีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายความรวมมือระหวางไทย- ไนจีเรีย ในรูปแบบ
อื่นๆที่เหมาะสมได ความรวมมือที่เหมาะสมก็จะนําไปสูประโยชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ARMI ใหมีประสิทธิผลตอไป
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5.2. จุดออนในการขาดการหารือ หรือประสานความรวมมือกับ หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ไนจีเรีย อาทิเชน Directorate of Technical Cooperation in Africa (DTCA) ซึ่งปจจุบันเปน
หนวยงานสังกัดกระทรวงการตางประเทศไนจีเรีย จัดทําขึ้นเมื่อป ค.ศ 2001 โดยรัฐบาลไนจีเรียเห็น
วา ความร วมมื อทางวิชาการ เปนเครื่องมือสําคัญตอการสร างความเปนอั นหนึ่ง อันเดียวกั นทาง
เศรษฐกิจ (Economic Integration) ในภูมิภาคแอฟริกาในยุคโลกาภิวัฒน แหงศตวรรษที่ 21
แมหนวยงาน DTCA จะเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนา ในระดับภูมิภาค
แอฟริกาเปนหลัก แตหนวยงานดังกลาวก็อาจจะพิจารณาเปน Counterpart ของสํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ที่จะเขาไปเสริมการดําเนินงานของหนวยงาน DTCA
โดยเนนความรวมมือกับไนจีเรียเปนหลัก ได หากสํานักงาน สพร. จะสามารถจัดทํา MOU กับ
หนวยงาน DTCA เพื่อเปนกรอบในการใหทุนฝกอบรมแกไนจีเรียประจําป และปรึกษาหารือกับ
หนวยงาน DTCA โดยตรงอยางใกลชิด ก็จะทําใหความชวยเหลือของไทยตอไนจีเรีย มีรูปธรรมมาก
ขึ้นและหวังผลไดมากขึ้น
5.3 จุดออนของไทยในการใหความชวยเหลือแกไนจีเรีย เมื่อเปรียบเทียบกับ ตางชาติ เชน
อินเดียและจีน
อินเดีย : มีวัตถุประสงคสําคัญอยูที่การแสวงหาแหลงพลังงาน ผานบทบาททางดานการคา
(Commercial presence) การเสนอโครงการใหความชวยเหลือ (Aid program) และการเขาไป
เกี่ยวของดานการเมือง (Political engagement)48 ทั้งนี้การแสวงหาน้ํามันเปนยุทธศาสตรนําหนาของ
อินเดียในแอฟริกา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดียซึ่งมีความเจริญเติบโตถึง รอยละ 8 ตอป ความ
ตองการดานพลังงานของอินเดีย เปนสวนที่ใชน้ํามันถึง รอยละ 70 อีกรอยละ 30 ใชถานหินและ
เชื้อเพลิงอื่นๆ ไนจีเรียเปนแหลงน้ํามันใหญของอินเดีย มีการนําเขาเปนอันดับสอง บริ ษัทน้ํามัน
เอกชนของอินเดีย จะมีหุนสวนอยูในประเทศที่ผลิตน้ํามันรายใหญ เชนไนจีเรีย ลิเบีย บริษัทเอกชน
เหลานี้ มีศักยภาพที่ขุดเจาะน้ํามันนอกฝงของหลายประเทศในแอฟริการวมกับไนจีเรียดวย 49
ในการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรด า นพลั ง งานในภู มิ ภ าคแอฟริ ก า อิ น เดี ย ได ใ ช ค วามช ว ยเหลื อ
ทางด า นเศรษฐกิ จ (Economic aid) เพื่ อ ช ว ยขจั ด ความยากจนของประชากร โดยเพิ่ ม พู น
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจใหมากขึ้น ทั้งนี้ภาคเอกชนของอินเดียมีความเขมแข็ง และมีบทบาท
สําคัญในการสรางมิตรไมตรี ระหวางอินเดียกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตางๆ อาทิเชน บริษัทยา
48

Oritsejafor 2000: 109-110
49
Haté 2008: 1
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เอกชนของอินเดีย สามารถชวยจัดหาเวชภัณฑราคาถูก เพื่อสนับสนุน โครงการดานมนุษยธรรม ทั่ว
ทั้งแอฟริกาของรัฐบาลอินเดีย50
บริ ษั ท Ranbaxy ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ผู ผลิ ต ยา รายใหญ ข องอิ น เดี ย ได บ ริ จ าคยารั ก ษาโรค
โดยเฉพาะยาตอตานไวรัสเอดส (Anti-retroviral: ARV) ใหแกหลายประเทศในแอฟริกา รวมถึง
ไนจีเรียดวย นอกจากนี้บริษัทยา CIPLA ของอินเดีย ยังเปนบริษัทที่ไดบริจาคยาตอตาน HIV/AIDS
ถึง 1 ใน 3 ของประเทศในภูมิภาคแอฟริกา51
อิ นเดี ย เป นประเทศที่ มี เศรษฐกิ จดี ใ นกลุ ม ประเทศกํ า ลั ง พั ฒนาทั้ ง หลาย รั ฐบาลอิ นเดี ย
สามารถใชการลงทุน (FDI) เปนเครื่องมือในการเขาไปดําเนินความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค
แอฟริกา รวมถึงไนจีเรียดวย ในป ค.ศ.2007 อินเดียลงทุนจํานวน 13.6 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ใน
ตางประเทศ ซึ่งเปนสวนชวยใหแอฟริกา สามารถเขาสูกระแสเศรษฐกิจโลก (Global economy) ได
และทําใหฐานะของอินเดียในประเทศตางๆ ของภูมิภาคแอฟริกาก็ดีขึ้น52
ยุท ธศาสตร ทางการเมืองอิ นเดีย ไดใ ชก ารเมืองผู กสั มพั นธ กับ ประเทศภู มิภาคแอฟริ ก า
(Engagement of Africa politically) โดยรัฐบาลอินเดียไดจัดใหมีการประชุม India-Africa Summit
ครั้งแรกที่กรุงนิวเดลี เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2008 มีประเทศแอฟริกันเขารวม 14 ประเทศ รวมทั้ง
ไนจีเรียดวย ทําใหอินเดียสามารถสรางความแนนแฟนกับประเทศเปาหมายของตนในแอฟริกาได
เปนอยางดี53
ความสัม พันธระหวา งอิ นเดี ยกั บไนจีเรี ยเปนไปอยางฉันท มิตร ทั้ งอิ นเดี ยและไนจีเรีย มี
ประสบการณจากระบบอาณานิคมมาดวยกัน นับตั้ง แตสถาปนาความสัมพันธทางการทูตมาเมื่อป
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

เรื่องเดียวกัน
Haté 2008: 1
52
เรื่องเดียวกัน
53
เรื่องเดียวกัน
54
Kura 2009: 4-5
51
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หลังจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงเรื่อยมา โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี Manmohan
Singh ของอิ น เดี ย ได เ ยื อ นไนจี เ รี ย อย า งเป น ทางการ เมื่ อ ป ค.ศ.2007 เป น การช ว ยกระชั บ
ความสัมพันธฉันทมิตรที่แนนแฟนยิ่งขึ้น55
การสรางความสัมพันธทางดานสังคมและวัฒนธรรม อินเดียและไนจีเรียมีความคลายคลึง
กันในดานสังคม และวัฒนธรรม ตั้งแตป ค.ศ.1955 รัฐบาลอินเดีย ไดเริ่มใหทุนการศึกษาแตชาว
แอฟริกัน ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือชาวแอฟริกันโดยทั่วๆ ไป โดยเฉพาะไนจีเรีย ในปจจุบันมีนักศึกษา
ไนจีเรีย กําลังศึกษาอยูที่อินเดียไมต่ํากวา 5000 คน เนื่องจากอินเดียมีความเจริญกาวหนา ทางดาน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร และสําหรับนักศึกษาที่ออกทุนไปศึกษาเอง ก็จะประหยัดไดมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาใชจายในการไปศึกษาในประเทศตะวันตก 56
รัฐบาลอินเดียไดจัดสรรทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาไนจีเรีย เปนประจําทุกปมาโดยตลอด
ทั้งภายใต Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAAP) และ Indo-Nigerian Cultural
Program และยังใหทุนฝกอบรมดานตางๆ โดยเฉพาะดานโทรคมนาคม และการศึกษาวิจัยในดาน
ตางๆ57
นอกจากนี้ รั ฐ บาลอิ น เดี ย ยั ง ได ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมของ Nigeria-India Friendship
Association (NIFA) ที่ไนจีเรียอีกดวย เพื่อใหคนอินเดียที่พํา นักในไนจีเรียไดมีความสัมพันธฉันท
มิตรกับคนไนจีเรีย และเพื่อประโยชนรวมกันตอไป
จีน : รูวาไนจีเรียตองการความชวยเหลือทางดานเกษตรกรรม จึงไดชวยไนจีเรียฟนฟูดาน
การเกษตร โดยเฉพาะในรูปแบบ Tripartite ระหวางไนจีเรีย-จีน-FAO โดยจัดสงบุคคลกรจากจีน
500 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรกรรมเพื่อไปชวยเพิ่มพูนผลผลิตดานอาหารโดยเฉพาะขาว
และจัดการเรื่องน้ํา-ชลประทานในพื้นที่แหงแลง58 ในเรื่องขาว ไนจีเรียตองการพึ่งพาตนเองในการ
ผลิตขาวใหพอเพียงตอการบริโภค
จีนตองการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดเสนอตัวชว ยไนจีเรีย ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของไนจีเรีย และลงทุนดานอุตสาหกรรมการผลิตสินคา ในไนจีเรียเพื่อปอนตลาดไนจีเรีย
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เนื่องจากตระหนัก วาไนจีเรีย ไมตองการเปนตลาดสินคาของตางประเทศ 59 ดานพลังงานไฟฟ า
บริษัทของจีนทั้งภาครัฐและเอกชนไดเขาไปฟนฟูปรับปรุงการผลิตไฟฟาในไนจีเรีย สวนดานการ
คมนาคม จี น ได เ ข า ไปช วยปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ถนนหนทางรวมถึ ง รถไฟ นอกจากนี้ ยั ง ช ว ยเหลื อ ด า น
โทรคมนาคมด วย นั บว า จี นได วางยุ ทธศาสตร ในการเข าไปแสวงหาประโยชนข องตนไดอย า ง
เหมาะสม60
ความสัมพันธระหวางจีนกับไนจีเรียดําเนินไปอยางรอบดาน ผา นความตกลงที่ครอบคลุม
ถึงการเมือง การค า 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
การใช น โยบายด า นการเงิ น (Financing) เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จี น เน น ใน
ความสัมพันธระหวางจีน-ไนจีเรีย โดยจีนมุงให Trade credit และ Commercial loan แกโครงการ
พัฒนาดานตางๆ ในไนจีเรีย โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสาขาน้ํามันปโตรเลียม
การสงเสริมความสัมพันธจีน -ไนจีเรียนั้น จีนไดกําหนดยุทธศาสตรที่มุงสนับสนุนความ
ใฝฝนและเปาหมายในการพัฒนาของไนจีเรีย ความสัมพันธจึงเปนสิ่งที่เกื้อกูลผลประโยชนของกัน
และกันโดยเนนการคาการลงทุน และการใหค วามชวยเหลือเปนหลัก โดยนโยบายการคาของจีนมุง
ที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (Resource endowment) และตามทฤษฎี Comparative advantage
จีนมีผลผลิตสินคาอุตสาหกรรมไดเปรียบไนจีเรียซึ่ง เปนที่แนนอนวาจีนจะสงออกสินคาสูไนจีเรีย
มากกวานําเขาสินคาจากไนจีเรีย62
การดําเนินยุทธศาสตรของจีนในไนจีเรีย จีนยังไดใหความสําคัญแกการแลกเปลี่ยนการ
เยือนในระดับสูง ซึ่งผูนําระดับสูงของจีนไดเยือนไนจีเรีย ดังนี้63
- การเยื อนไนจี เรี ย ของผู นํา จี น ในระดั บ รองนายกรั ฐมนตรี ใ นป ค.ศ.1978, 1981,
1984,1990, 1995
59
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- การเยือนไนจีเรียของผูนําจีน ในระดับนายกรัฐมนตรีในป ค.ศ.1997
- การเยือนไนจีเรียของผูนําจีน ในระดับประธานาธิบดีในป ค.ศ.1999, 2002, 2006
ทั้งนี้เมื่อศึกษาการดําเนินยุทธศาสตรของอินเดียและจีนตอไนจีเรีย จะเห็นไดวาไทยยังมีจุด
ดอยอีกมากในการแขงขันในเวทีไนจีเรีย
5.4 จุดออนของไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI พิจารณาจากผลการหารือ ระหวาง
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ กับกลุมกงสุลกิตติมศักดิ์แอฟริกาประจําประเทศ
ไทย เกี่ยวกับลูทางสงเสริมความรวมมือดานธุรกิจระหวางไทยกับแอฟริกา
กระทรวงการตางประเทศไดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ กับ กงสุลกิตติมศักดิ์แอฟริกา
ประจําประเทศไทย เกี่ยวกับลูทางสงเสริมความรวมมือดานธุรกิจระหวางไทยกับแอฟริกา เมื่อวันที่
9-11 พฤศจิกายน 2552 มีประเด็นสําคัญที่สะทอนถึง ความเหมาะสมของยุ ทธศาสตร ARMI
ทั้ ง ในด า นความเหมาะสม และที่ ตอ งปรั บ ปรุ ง โดยเฉพาะมาตรการเสริ ม ยุ ท ธศาสตร ดัง กล า ว
ที่ภาครัฐ64 ควรที่จะดําเนินการเสริมจุดดอยของไทย อาทิเชน
ไทยควรจัดใหมีศูนยบริการธุรกิจแอฟริกา หรือสถาบัน การเงินขึ้น เปนการเฉพาะเพื่อ
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและเปนผูสนับสนุนทางการเงิน แกผูประกอบการไทยที่ตองการเขาไปทํา
ธุรกิจหรือลงทุนในแอฟริกา โดยเห็นวา ลักษณะการดําเนินการของ EXIM Bank, SME Bank
ยัง ไม สอดคล องกับ ความต องการ ของผูป ระกอบการเทา ใดนั ก ธนาคารพาณิ ชย นาจะมี ความ
คลองตัวและตอบสนองไดดีกวา
- สนับสนุนใหมีการเปดสาขาธนาคารไทยในแอฟริกา เพื่อสรางหลักประกันและอํานวย
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน
- สนั บ สนุ น ให ผู ป ระกอบการอาจรวมกั น ส ง สิ น ค า ไป -กลั บ ในเที่ ย วเดี ย ว
กันเพื่อลดตนทุนทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาและลักษณะการขน สงสินคา นั้นๆ ดวย
- ไทยควรมีกองเรือเปนของตนเอง
- ไทยควรพิจารณาการจัดตั้งศูนยจัดการหรื อกระจายสินคา ในเมืองทาใหญ ๆของแอฟ
ริกา อยางไรก็ดี แนวคิดของศูนยกระจายสินคายังไมตกผลึก ตองทําการศึกษาและหารือกันระหวาง
ผูที่เกี่ยวของใหชัดเจนและเขาใจตรงกัน
-
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ในเรื่องการตรวจตราระหวางกัน จากไทยไปแอฟริกา ไทยควรสนับสนุนใหประเทศ
แอฟริกา แตงตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ในไทยโดยใหมีอํานาจตรวจลงตราได หรือใหสภาหอการคา เปน
Focal point ในการออกหนั ง สื อ รั บ รองนั ก ธุ ร กิ จ ไทย
เพื่ อ ช ว ยเป น หลั ก ประกั น
ประกอบการพิจารณาการออกวีซา โดย สถานเอกอัครราชทูตของประเทศ แอฟริกาไดรวดเร็วขึ้น
แบบ fast track จากแอฟริกามาไทย สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญพิจารณาจัดกงสุล
สัญจรในประเทศเขตอาณาเปนครั้งคราว หรือบอยครั้งขึ้น และอาจพิจารณาทบทวนเพิ่มประเทศ
แอฟริกาที่ไดรับ visa on arrival
- ในเรื่ อ งการใช ก ฎหมายและระเบี ย บภายใน ควรใช ก ลไก กงสุ ล กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และ
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ไทยในแอฟริกาใหเปนประโยชนในการ
ใหคําแนะนําแกผูประกอบการไทย
- ในการดําเนินนโยบายเชิงรุกของภาครัฐอยางบูรณาการ
- ไทยควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง โดยผนวกภาคเอกชนรวมเดินทาง
ไปดวย เพื่อเปนการทําความรูจักและสรางเครือขายในการดําเนินธุรกิจ (ซึ่งไดผลดีจากโครงการ
Focus group ที่ไปเยือนแองโกลา นามิเบีย เมื่อสิงหาคม 2552)
- ควรใช ก ลไกการให ค วามช ว ยเหลื อ ความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศที่
ตอบสนองประเทศผู รับ อย า งแท จริ ง (เน นขยาย ความร วมมื อ ในสาขาที่ เป นกลุ ม เป า หมายทาง
เศรษฐกิจ) อยางทันทวงที
- ควรเน น การทํ า งานร ว มกั น อย า งใกล ชิ ด ของภาครั ฐ และเอกชน (Public-private
partnership) ในการเขาไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหแอฟริกา
- จํา เป นต อง Identify ศั กยภาพของประเทศเปา หมาย เพื่ อกํ าหนดนโยบายใหตรงกั บ
สาขาธุรกิจที่จะเขาไป
- ควรปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ที่ มี ต อ ประเทศแอฟริ ก า ให ค วามสํ า คั ญ และ มี ค วาม
กระตือรือรนมากขึ้น ทั้งในภาครัฐและเอกชน
- ในดา นกลไกการสนั บสนุน และชว ยเหลื อคุม ครอง ไทยควรประชาสัม พั นธ กระตุ น
สงเสริม ใหภาคเอกชนใชประโยชนจาก สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ หรือ สํานักงาน
สงเสริมการคา ในตางประเทศ และใหกลไกที่มีอยูความเปนชองทางการใหขอมูล และชวยเหลือ
ภาคเอกชนอยางทันเหตุการณ เชน กลไกสมาชิกของสภาหอการคา
จากการพิจารณาผลการประชุมและขอเสนอแนะของกลุมกงสุลกิตติมศักดิ์แอฟริกา ประจํา
ประเทศไทยเห็นวา สามารถปรับใชในการดําเนินยุทธศาสตรของไทยตอไนจีเรียเปนอยางดี ไทยยัง
-
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มี จุด ด อยอี ก มากมายที่ จ ะต อ งแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง ส ง เสริ ม ด ว ยมาตรการเชิ ง รุ ก ที่ จ ะเอื้ ออํ า นวยต อ
ยุทธศาสตรการคาและการลงทุนของไทยในไนจีเรียตอไป ทั้งในปจจุบันและอนาคต
5.5 จุดออนของไทยในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร ARMI พิจารณาจากการสนทนากั บ
อุปทูตไนจีเรียประจําประเทศไทย และนักธุรกิจไนจีเรีย ที่มาเยือนไทย (15 กรกฎาคม 2553)
จุดออนของไทยที่ฝายไนจีเรียมองเห็นก็คือ การขาดการเยือนในระดับสูงของฝายไทยใน
ระยะ 3-4 ปที่ผานมา ควรที่ไทยจะมีคณะผูแทนระดับสูงไปเยือนในโอกาสสําคัญๆ นอกจากนั้น
ภาคเอกชนไทย ยังไมคอยพยายามแสวงหาโอกาสในการลงทุนในไนจี เรีย ทั้งที่มีผลตอบแทนสูง
รวมทั้งไทยยังไมไดเผยแพรศักยภาพในดานการคาการลงทุนตอไนจีเรียอยางเต็มที่ และไทยยังไมมี
ทีทาสนองตอบตอความตองการของไนจีเรีย ที่จะประสงคจะไดรับความรวมมือดานการปลูกขาว
ทั้งดานวิชาการและการลงทุน รายละเอียดดังกลาวปรากฏในคําสนทนากับอุปทูตไนจีเรีย ดังนี้
Mrs. Aleyedun: ในฐานะอุปทู ตฯ รักษาการประจําการในประเทศไทย มากวา 3 ป
(เอกอั ค รราชทู ต ฯ อยู ใ นระหว า งการเดิ น ทางไปราชการในไนจี เ รี ย ) ให ร ายละเอี ย ดว า สถาน
เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจําประเทศไทย มีนโยบายรักษาและสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีกับ
ไทยทุ ก ด า นที่ เป นไปได ในขณะนี้ ก็ มี ก ารติ ดต อ ธุ รกิ จระหว า งกั นทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนอยู ม าก
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
ความร ว มมื อ ด า นการเกษตร โดยเฉพาะการปลู ก ข า ว แต ก็ ท ราบดี อ ยู ว า อาจจะสวนทางกั บ
ผลประโยชนของไทย ในการสงขาวเขาไปขายในตลาดไนจีเรียก็ได
ผูศึกษา: เรื่องนี้คงตองมีการพิจารณา เพราะเปนเรื่องของนโยบาย แตในมุมมองธุรกิจ การที่
ฝายไทยเขาไปลงทุนในการปลูกขาว ในไนจีเรีย อาจจะเปนการสรางรายได จากการลงทุนอีกทาง
หนึ่ง เพราะเปาหมายธุรกิจตางประเทศทุ กชนิด ก็นาจะไดแก เงินตราตางประเทศ ปจจุบันขาวไทย
ในตลาดโลกก็มีคูแขงอยูแลว อยางไรก็ตาม ฝายไทยควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบตอไป ในชั้นนี้
อาจถือไดวาไทยยังมีจุดดอยที่ยังไมมีความชัดเจนในนโยบายความรวมมือรื่องขาวกับไนจีเรียใน
ปจจุบัน
Mrs. Aleyedun: ในดานการเกษตร ไนจีเรียยังมีผลผลิตมันสํา ปะหลัง จํานวนมาก เอกชน
ไทยที่มีความเชี่ยวชาญดานนี้ นาที่จะเขาไปศึกษาหาโอกาสลงทุน แปรรูปมันสําปะหลัง เพื่อการ
สงออกที่ไนจีเรีย โดยไนจีเรียไดเชิญชวนนักลงทุนในดานนี้มานาน แตก็ยังไมมีความคืบหนามาก
นัก
Mrs. Aleyedun: ประสงคจะเห็นความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับไนจีเรีย มีการกระชับ
ดวยการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของไทยในปจจุบัน กําหนด
จะไปเยื อนไนจี เรี ย แต ก็ ไ ด เ ลื่ อนการเยื อ นไปหลายครั้ ง ตนขอแสดงความรู สึ ก ว า ไนจี เ รี ย เป น
ประเทศที่มีความสําคัญ ขอใหฝายไทยตระหนักถึงความสําคัญของไนจีเรียดวย และวาในโอกาส
ฉลองเอกราชครบ 50 ป ของไนจีเรีย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รัฐบาลไนจีเรียไดมีหนังสือกราบ
บั ง คมทู ล เชิ ญ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว หรื อ ผู แ ทน เข า ร ว มฉลองเอกราชดั ง กล า ว
หากมี ผู แ ทนระดั บ สู ง ไปเยื อ นไนจี เ รี ย ในครั้ ง นี้ ก็ จ ะเป น การกระชั บ ความสั ม พั น ธ ท วิ ภ าคี
ระหวางทั้งสองประเทศไดอยางดียิ่ง
ผุศึกษา: ไทยมีจุดดอยดานเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน หากการเมืองมั่นคงแลว การ
กระชับความสัมพันธ ไทย-ไนจีเรีย คงจะไดมีการดําเนินการกันตอไป
Mrs. Aleyedun: โอกาสในการรวมมือระหวางไทยกับไนจีเรีย เพื่อผลประโยชนรวมกันนั้น
มีมากมาย ตนก็อยากเห็นความตอเนื่องของการสานความสัมพันธทวิภาคี โดยใหไทยตระหนักใน
ความสําคัญของไนจีเรียดังไดกลาวมาแลว
Mrs. Aleyedun: ไดกลาวย้ําวา ไนจีเรีย มีค วามเหมาะสมสํา หรับ การลงทุนจากตา งชาติ
ตลาดไนจี เ รีย ก็ก วา งใหญ นอกจากนั้น ยัง มี ตลาดในประเทศเพื่อ นบา น ของไนจีเ รีย
และตลาดในประเทศตะวัน ตก ที่ไ นจีเ รีย ไดร ับ โควตา พิเ ศษใ นการสง ออกสิน คา
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ที่ผลิตไดในไนจีเรียไปยังตลาดดังกลาว โดยไมตองเสียภาษี การลงทุนในไนจีเรียใหผลตอบแทนสูง
แกนักลงทุนตางชาติ แมจะมีความยากลําบากอยูบางในชั้นนี้ก็ตาม และในชั้นนี้ก็ยังไมมีนักลงทุน
ไทยเขาไปแสวงหาโอกาสการคาและการลงทุนในไนจีเรียอยางที่ควร
ผูศึกษา: ไดสอบถามความเห็นของ Mr. S.O. Udeh เจาหนาที่การไฟฟาไนจีเรีย และเปนนัก
ธุรกิ จเจา ของโรงงานผลิ ตน้ํ า มั นปาล ม ในไนจี เรีย ที่ อยู ระหว า งการเยื อนประเทศไทยด วยว า จะ
สามารถใชประเทศไทยเปนตนแบบของการพัฒนาไดหรือไมเพียงใด เพื่อนําแบบแผนการพัฒนา
เหลานี้ ไปปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะ เรื่องพลังงานไฟฟา และการพัฒนาดานอื่นๆได
หรือไม Mr.S.O Udeh ไดกลาววาตนเพิ่งเคยมาประเทศไทย เพื่อ ธุรกิจเปนครั้งแรก ไดเห็นสภาพ
บานเมืองของกรุงเทพแลว ไมเคยนึกมากอนเลยวา ประเทศไทยจะมีระดับการพัฒนาที่กาวหนา ตน
เคยแตไดยินขาวเกี่ยวกับประเทศไทยผานสื่อมวลชนตางประเทศ ก็คิดวาประเทศไทย ยังคงเปน
ประเทศที่ลาหลังหรือไมพัฒนานัก ยิ่งเห็นขาวความรุนแรงทางการเมืองในชวงเดือนพฤษภาคม
2553 ที่ผานมา ก็คิดวา ประเทศไทยยังปาเถื่อน แตเมื่อไดสัมผัสผูคนและบานเมือง ก็เห็นวาประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาที่กาวหนา เปนประเทศที่ศิวิไลซ ตนจะหาโอกาสมาเยือนประเทศไทยอีก
โดยเฉพาะประสงค จะเยี่ ยมชมโรงงานผลิตน้ํ า มันปาลม ที่ใ ช ข องเหลือ เชนน้ํ าเสี ย ในการผลิ ต
กระแสไฟฟา เพื่อใชกับโรงงานและจําหนายใหแกการไฟฟาฯ พรอมทั้งตนประสงคจะดูงานดาน
อื่นๆ ที่นาสนใจเพื่อนําไปปรับใชในไนจีเรียตอไป
จุดออนของไทยในแงนี้ ไดแก การขาดความกระตือรืนรนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะ
แสดงศักยภาพของไทยใหเปนที่รูจักแพรหลายในไนจีเรีย กิจกรรมที่ควรกระทํา ก็นาจะไดแก การจัด
งานแสดงสินคา งานแสดงทางดานวัฒนธรรม อาหารไทย ฯลฯ ในไนจีเรีย หลังจากที่ปลอยวางเวน
กิจกรรมประเภทนี้มาเปนเวลานาน
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

1. บทสรุป
ผลการศึ ก ษาการกํา หนดยุ ท ธศาสตร ARMI ต อไนจี เรี ย ในด า นการค า และการลงทุ น
ดวยการทํา SWOT Analysis จากการสนทนากับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจํา
ประเทศไทย นักธุรกิจที่เดินทางติดตอธุรกิจในประเทศไทย การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา
ตางๆ ทําใหเกิดองคความรูวายุทธศาสตร ARMI ของไทย ตอแอฟริกา ในภาพรวมมีความเหมาะสม
แตการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไนจีเรีย ตองมีกลยุทธเชิงรุกที่เหมาะสมกับสภาพการณ และสถานะ
ของไนจีเรีย ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ถาจะถือวาไนจีเรียเปนประเทศที่มีสภาพการณ
พิเศษ ก็นาจะกลาวเชนนี้ได เพราะการคาและการลงทุนในไนจีเรียนั้นมีทั้งโอกาสดวยขนาดที่ตั้ง
จํานวนประชากร ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหประเทศตางๆรวมทั้งไทย มุงที่
เขาไปแสวงหาทรัพยากรเหลานั้น ตลอดจนตลาดสินคา โดยผานยุทธศาสตรตางๆของแตละประเทศ
อยางไรก็ดีไนจีเรีย ก็มีความท าทายมากมายทางดานการคา และการลงทุน ที่หลายๆประเทศจะตอง
ขามสิ่งกีดกั้นนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการคา การลงทุนที่ตั้งไว
นั บ เป น ข อ ดี ที่ รั ฐ บาลไนจี เ รี ย มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาประเทศให เ จริ ญ มั่ ง คั่ ง จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ ตองการขจั ดความปญหาความยากจนของคนสวนใหญของ
ประเทศ ต องการแสวงความช ว ยเหลื อ จากต า งชาติ ต อ งการค า และการลงทุ น จากต า งประเทศ
โดยเฉพาะดานการคานั้นเปนไปตามแนวคิด Comparative advantage ซึ่งไทยเปนหนึ่งในประเทศผู
สงสินคาเขาไปในไนจีเรีย เห็นความไดเปรียบทางการคา จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ARMI ต อ
ไนจีเรีย ซึ่งผลการศึกษาไดแสดงจุดออน จุดแข็งของไทยดังนี้

42
1.1 การใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE)
การใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE) เพื่อแลกกับความนิยมชมชอบของ
ไนจีเรียตอประเทศไทย จากการพิจารณาปริมาณความชวยเหลือดานนี้ จะเห็นไดวามีจํานวนนอย
จนไมอาจจะหวังผลที่เปนรูปธรรมไดมากนัก นับเปนจุดเดนและจุดดอยของไทยเอง 65 แตกตางกับ
จีนที่ใหทั้งเงินชวยจํานวนมาก ชวยสรางและซอมแซมโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมทางโครงการ
ทางดานเกษตร เชนการปลูกขาวเปนตน สําหรับอินเดียก็เชนกัน ใหทุนการศึ กษาแกคนไนจีเรียเปน
จํานวนมาก อีกทั้งภาครัฐและเอกชนของอินเดียยังใหความชวยเหลือในรูปแบบของเวชภัณฑ เชน
การควบคุมไขม าเลเรีย นอกจากนั้ นยั งมี ค วามรวมมือทางดา นวิช าการ โทรคมนาคม การทหาร
รวมถึงการรวมลงทุนปลูกขาว66 และอื่นๆ ซึ่งดูมีผลเปนรูปธรรมมากกวา
1.2 ยุทธศาสตรการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES)
การแสวงหาน้ํามันปโตรเลียม กาซ แรธาตุ และอื่นๆ ตองพิจารณาความพรอมของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนของไทย วาจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะเขาไปขุดเจาะแสวงหาทรัพยากรดังกลาว
หรื อ ไม เนื่ อ งการรั ฐ บาลไนจี เ รี ย ขาดเงิ น ทุ น เทคโนโลยี ทั ก ษะความชํ า นาญในการขุ ด ค น
ทรัพยากรธรรมชาติไดเอง การจะเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของไนจีเรียนั้น ถาไมจุดเจาะเองก็ตอง
ไปซื้อตอจากบริษัทตางชาติที่ มีสัมปทานอยูแลว อาจจะไมเกิดผลประโยชน อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
แกไทย ในขณะเดียวกันการเขาไปลงทุนขุดคนทรัพยากรธรรมชาติ ของไนจีเรียจะตองเผชิญกับ
ทัศนคติของคนไนจีเรียที่ยังมองวาคนตางชาติเขาไปรุมทึ้งแอฟริกาในรอบใหม (NEW Scramble for
Africa)67 สะทอนออกมาในเชิงนโยบายและกฎเกณฑที่สรางความระอาใจใหแกของนักลงทุน
ตางชาติ เปนตน
1.3 ยุทธศาสตรในการแสวงหาตลาดสินคา (MARKET)
ไนจีเรียมีประชากรมากกวา 140 ลานคน มีความตองการสินคาอุปโภคปริโภคจํานวน
มาก แตไมสามารถผลิตเองในประเทศไดเพียงพอ อีกทั้งตลาดไนจีเรียเปนตลาดลาง ตองการสินคา
ราคาถูกเพราะคนสวนใหญมีอํานาจในการซื้อต่ํา สินคาราคาถูกแตดอยคุณภาพอาจถูกกีดกันโดย
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มาตรการภาษีและไมใชภาษี มีสินคาตางประเทศถูกขึ้นปญชีตองหามถึง 46 รายการ อยางไรก็ตาม
หลายประเทศก็พยายามแขงขันกันสงสินคาเขาไปขายในไนจีเรีย อยางไมหวั่นเกรงอุปสรรคปญหา
ใดๆ
ปจจุบันนี้ไนจีเรียมีนโยบายพึ่งพาตนเอง แตก็ยังประสงคจะใหตางชาติเขาไปลงทุนผลิต
สินคาในประเทศเพื่อปอนประชากรของตน การเจาะตลาดสินคาของไทยในไนจีเรียจึงไมใชเรื่อง
งาย แตไทยควรรักษาตลาดขาวของไทยที่ไนจีเรียเอาไว แมจะมีจุดออนที่ยัง ไมมีบริษัทขาวไทย 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 อิ นเดี ย เวี ยดนาม ไดรวมมือกันที่ จะเพิ่ มผลผลิ ตข าวในไนจีเรีย ใหเพี ย งพอแกก าร
บริโภคในประเทศ ซึ่งการเพิ่มผลผลิตขาวในประเทศนี้ รัฐบาลไนจีเรียไดรับความชวยเหลือจาก
U.S. Agency for International Development (USAID) อีกดวย69 ขณะเดียวกันรัฐบาลไนจีเรียเองก็
ต อ งการประหยั ด เงิ น ตราต า งประเทศ ดู จ ากสถิ ติ ป ค.ศ. 2009
ไนจี เ รี ย ใช เ งิ น ถึ ง 2.2
พั น ล า นดอลล า ร ส หรั ฐ ฯ ในการนํ า เข า ข า วจากต า งประเทศ 70 ดั ง นั้ น ไทยต อ งพิ จ ารณาปรั บ
ยุทธศาสตรในการเขาถึงตลาดขาวไนจีเรีย ใหมั่นคงตอไป
1.4 ยุทธศาสตรทางดานการลงทุน (INVESTMENT)
นับเปนโอกาสที่ดีที่ไนจีเรียมีเปาหมายการพัฒนาประเทศสูความเจริญมั่งคั่ง ตลอดจนมี
วิ สั ย ทั ศ น ที่ จะเป นประเทศผู นํ า กลุ ม G20 ในป 2020 รั ฐ บาลไนจี เรี ย จึ ง ดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ชาวตางชาติ การแสดงศักยภาพ ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ตลาดผูบ ริโภคภายใน และ
โอกาสในการขยายตลาดสูประเทศเพื่อนบานของไนจีเรียและประเทศตะวันตก ที่ไนจีเรียมี โควตา
พิเศษไมเสียภาษี ซึ่งนาจะเปนโอกาสที่ดีของไทยดวย แตการลงทุนในไนจีเรียนั้นตองการ Bold
investors เนื่องจากไนจีเรียขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานที่ เอื้อตอการลงทุน ทําใหตนทุนในการผลิต
สูง กว าปกติ มาก การลงทุ นยั ง ต องเสี่ ยงปญหาอื่นๆ เช น ปญหาความไม สงบภายในไนจีเรี ย จาก
สาเหตุตางๆ ทั้งการเมืองและสังคม นักลงทุนตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ทั้งๆ ที่ไนจีเรีย
มีสํานักงานสงเสริมการลงทุน (NIPC) ซึ่งไมสามารถทําหนาที่พี่เลี้ยงใหนักลงทุนดําเนินธุรกิจได
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ดวยดี เชน ตองเผชิญกับสินคาลักลอบนําเขาทั้งๆ ที่ไดรับการคุมครองอุ ตสาหกรรมในประเทศ และ
ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ ทําใหนักลงทุนตางชาติจําตองปดกิจการหรือยายฐานไปประเทศอื่น

2. ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI
2.1. การใชการชวยเหลือดานการพัฒนา (ASSISTANCE)
เพื่อโนมนาวใหไนจีเรียทั้งภาครัฐและประชาชนนิยมชมชอบไทยเปนรูปธรรมากยิ่ งขึ้น
นอกจากจะเพิ่ม จํ า นวนทุ นฝก อบรมหลั ก สูตรระยะสั้ นแล ว ควรให ทุนแก นัก ศึ ก ษา นั ก วิช าการ
สื่อมวลชน ฯลฯ มาศึกษาในประเทศไทยตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ระยะเวลาศึกษาใน
ประเทศไทยประมาณ 3-5 ป เพื่อที่ผูรับทุนจะไดซึมซับสิ่งที่ดี มีคุณคาของสังคมไทย ฝายไทยจะได
ใชประโยชนจากบุคคลเหลานี้ในการเผยแพรภาพลักษณที่ดีของไทย
ควรมีการสํารวจสถานภาพและศักยภาพของไนจีเรียเปนระยะๆ เพื่อปรับความชวยเหลือ
ดานการพัฒนา โดยใหไนจีเรียมีสวนในการออกคาใชจายรวมกัน หรือมีการกําหนดความรวมมือ
ดานตางๆที่ไทยมีศักยภาพกับไนจี เรียเปนการเฉพาะ เชน โครงการเอดส โครงการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ฯลฯ นอกจากนั้นใหมีการขยายความรวมมือ ระหวาง สพร. กับหนวยงานลักษณะ
เดียวกันของไนจีเรีย รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงของไนจีเรียดวย
2.2. ยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (RESOURCES)
2.2.1. โดยที่ภาคเอกชนของไทยมีขอมูลจํากัด หากมีเอกชนไทยสนใจที่จะเขาไป
แสวงหาทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นไนจี เรี ย ภาครั ฐก็ ค วรสนั บ สนุ นในการเข า ไปลงทุ นในสาขาที่
ไนจีเรียสงเสริม ทั้งสาขาน้ํามันปโตรเลียม กาซ เหมืองแร การเกษตร และโครงสรางพื้นฐาน จาก
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริ มการลงทุนของไทย (BOI) ระบุวาขณะนี้การลงทุนของ
ไทยในตางประเทศในรูปแบบตางๆ กําลังขยายตัวอยางตอเนื่อง ภายหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลก
เปดรับทุนตางชาติ บริษัทของไทยก็มุงลงทุนในตางประเทศเพื่อหวังใชทรัพยากรที่มีตนทุนต่ํา เชน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เครื่องหนัง สิ่งทอและเครื่องนุงหม ชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจโรงแรมและ
การทองเที่ยว ธุรกิจกอสราง และอสังหาริมทรัพย แตยังไมปรากฏวามีบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่สนใจลงทุนในธุรกิจน้ํามันและเหมืองแร ในไนจีเรีย ผานสํานักงาน BOI จึงควรมีการสงเสริมการ
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ลงทุนในสาขานี้อยางจริงจังตอไป71 โดยขอเท็จจริงแลวธุรกิจดานน้ํามันและกาซมิไดจํากัดเฉพาะ
การเขาไปสํารวจและขุดเจาะดวยตัวเอง แตยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายในไนจีเรีย
2.2.2. ภาครั ฐควรส ง เสริ ม ให ภาคเอกชนไทยได เข า ร วมการประชุ ม สั ม มนา
ระหวางประเทศ ที่มีการจัดขึ้นที่ไนจีเรียตลอดทั้งปบาง เพื่อศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของไนจีเรียในเชิงลึก และหาแนวทางการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ซึ่งจะเพิ่ม
โอกาสใหบริษัทเอกชนไทยไดพบคูคาในไนจีเรีย (Local partners) อีกดวย
2.2.3. จัดใหฝายไนจีเรียรับรูศักยภาพของไทยในดานการสํารวจขุดเจาะแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมโดยเลือกกลุมเปาหมายใหมาศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย หรือ รวมดําเนินธุรกิจแบบ Joint ventures ทั้งนี้คนไนจีเรียสวนใหญไมคอยรูจัก
ประเทศไทยวามีความเชี่ยวชาญและความกาวหนาในหลายๆ ดาน กลุมเปาหมายอาจจะไมใชรัฐบาล
ระดับสหพันธ แตศักยภาพของไทยนาจะเหมาะกับการติดตอกับ รัฐบาลระดับรัฐ ซึ่งมีถึง 36 รัฐ ใน
ไนจีเรีย

3. ยุทธศาสตรดา นการสงเสริมตลาดสินคาไทยในไนจีเรีย (MARKETS) และ
ยุทธศาสตรดา นการลงทุน (INVESTMENT)
3.1 ยุ ท ธศาสตร ส องประการนี้ ค วรจะเชื่ อ มโยงกั น แต สํ า หรั บ ประเทศไทยใช ค วาม
ชวยเหลือ (ASSISTANCE) เพื่อเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ และตลาดสินคาในไนจีเรีย แตกรณีของ
จี น และอิ น เดี ย ทั้ ง สองประเทศได มี ก ารใช ยุ ท ธศาสตร ก ารค า และการลงทุ น เพื่ อ เข า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการนี้ นาจะเปนยุทธศาสตรที่เหมาะสม
และทําใหเกิดผลสําเร็จอยางรวดเร็ว
เนื่องจากหนวยทางเศรษฐกิจของไทยมีขนาดเล็กกวาไนจีเรีย ความรวมมือทางดานการคา
และการลงทุนควรจะเริ่มกับรัฐบาลในระดับรัฐกอน จากนั้น จึงขยายความสัมพันธใหกวางขึ้นจนถึง
ระดับประเทศทั้งนี้ยุทธศาสตร NEEDS และ SEEDS ของไนจีเรียมีการเชื่อมโยงประสานสอดคลอง
กันอยูแลว ทั้งรัฐบาลสหพันธและรัฐบาลระดับรัฐ หลายรัฐของไนจีเรียมีทั้งพื้นที่เกษตรกรรม มี
ตลาดที่ ก ว า งใหญ รองรั บ สิ นค า อุ ต สาหกรรม ระดั บ SME ของไทยได ดี ทั้ ง ผู บ ริ ห ารรั ฐและ
ประชาชนก็มีการติดตอกับประเทศไทยอยางตอเนื่องไดแก รัฐ Kano รัฐ Anambra และรัฐ Lagos
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เป น ต น และที่ สํ า คั ญ รั ฐ บาลในระดั บ รั ฐ มี อํ า นาจบริ ห าร และมี อํ า นาจในการใช ง บประมาณ
คอนขางมาก
นอกจากนี้การคา ก็ควรจะใหความสําคัญกับ Two-way trade เมื่อไนจีเรียเปนตลาดขาว
สําคัญของไทยในแอฟริกา ไทยจึงควรสงเสริมใหไนจีเรียสงออกสินคามายังประเทศไทย และให
สินคานั้นสอดคลองกับความตองการของไทยดวย เชน หาลูทางการนําเขาน้ํามันและกาซ รวมทั้ง
อัญมณีจากไนจีเรีย หรือนําเขาวัตถุดิบตางๆ ซึ่งในกรณีนี้อินเดียก็ไดทําอยู โดยกําหนดภาษีนําเขา
สินคาจากไนจีเรียใหต่ําลงเปนพิเศษ เพราะอินเดียพึ่งน้ํามันจากไนจีเรียเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่
จะตองรักษาความสัมพันธที่ดีตอกันเอาไว
3.2 รั ฐบาลไทยควรให ก ารสนั บ สนุ น ภาคเอกชนของไทย ในการเข า ไปลงทุ นด า น
เกษตรกรรม เพราะไทยมีชื่อเสียงในดานการผลิตขาวและสงออกขาวไปยังตลาดโลก รวมทั้งไนจีเรีย
ซึ่งเปนลูกคารายใหญ การลงทุนภาคเกษตรกรรม มีอนาคตที่ดีขึ้นในไนจีเรีย เพราะพื้นดินมีความ
อุดมสมบูรณ มีทรัพยากรน้ําจากแมน้ําสายใหญๆ หลายสาย นอกเหนือจากน้ําฝนที่ตกชุกปละ 2 ครั้ง
และฝายไทยควรมีขอตกลงใจที่ดี ในการใหความชวยเหลือดานการปลูกขา วในไนจีเรีย หรือเขาไป
ลงทุนผลิตขาวเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประชากรที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นในไนจีเรีย ซึ่ง
ไทยควรจะรีบปรับยุทธศาสตรในเรื่องนี้ใหทันประเทศคูแขงอื่นๆ เชน จีน อินเดีย เวียดนาม และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการชวยเหลื อไนจีเรียในดานนี้อยางเปนระบบมานานแลว หากไทยสามารถ
ชวยเหลือไนจีเรียในดานนี้ไดอยางเปนรูปธรรม ก็จะสงผลใหไทยไดรับผลประโยชนจากการเขาไป
ลงทุนในดานนี้ ไมนอยไปกวาการสงออกขาวไปยังไนจีเรียในปจจุบัน
นอกเหนือจากการลงทุนในภาคเกษตรกรรม ประเทศไทยควรจะสงเสริมใหขยายตลาดขาว
ของไทยในไนจีเรียใหมั่นคงมากขึ้นกวาที่เปนอยู โดยสงเสริมใหบริษัทสงออกขาวของไทยเขาไป
ดําเนินธุรกิจขาวที่ประเทศไนจีเรีย แทนการพึ่งพา Trading firm ของตางชาติแทบทั้งหมด
จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา ลําพังยุทธศาสตร ARMI ของไทยตอไนจีเรีย ไม
สามารถจะทําใหไทยบรรลุเปาหมายทางการคาและการลงทุนในไนจีเรียได ทั้งนี้ตองอาศัย กลยุทธ
และมาตรการอื่นๆ เชน ความรวมมือในเรื่องที่เปนความประสงค ของไนจีเรีย กลาวคือ การพัฒนา
ดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะขาวในไนจีเรียอยางเหมาะสม และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนใน
ระดับสูง ดังที่อุปทูตฯไนจีเรีย ไดแสดงความปรารถนา นอกจากนั้นไทยยังควรดําเนินกลยุทธ หรือ
Action plan เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ โดยพิจารณาจากความคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
ภาคเอกชนที่ไดแสดงออกในโอกาสตางๆ
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ยุทธศาสตร ARMI ของไทยตอภูมิภาคแอฟริกา สามารถขับเคลื่อนไดในไนจี เรีย แตการ
บรรลุซึ่งผลประโยชนทางการคาและการลงทุนขึ้นอยูกับ Implementation มาตรการและกลยุทธเชิง
รุกอื่นๆ ที่ตองการการใหความสําคัญและการใหความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยอยาง
จริงจังเปนประการสําคัญ
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ภาคผนวก ก

ทุนฝกอบรม สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
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ภาคผนวก ข

การกําหนดยุทธศาสตร ARMI ของกระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศจัดประชุมระดมสมองขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทย-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 ดังนี้
1. ที่ประชุมสนับสนุนยุทธศาสตรสานสัมพันธไทย-แอฟริกา หรือ ARM ซึ่งประกอบดวย
Assistance การใหความชวยเหลือ Resource การแสวงหาทรัพยากรและวัตถุดิบ และ Market การ
แสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาไทย วาเปนนโยบายเชิงรุกที่สรางสัมพันธหลายมิติกับแอฟริกา
อยางตอเนื่อง
กอปรกับการใหความชวยเหลือของไทยแกภูมิภาคนี้
ทั้งในดานยารักษาโรค
การเกษตร สาธารณสุข และการฝกอบรมดานตางๆ ทําใหภาพลักษณไทยในสายตาชาวแอฟริกัน
ไดรับความชื่นชมวาเปนตัวอยางการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ที่ประชุมเห็นวา บนพื้นฐานความสัมพันธอันดีของไทย-แอฟริกา และนโยบายจากยุทธศาสตร
ARM จะสามารถสนับสนุนภาคเอกชนไทยเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนกับแอฟริกาไดมากขึ้น
โดยภาครัฐจะตองรวมทํางานในลักษณะบูรณาการกับภาคเอกชนภายใตความสนับสนุนอยางจริงจัง
จากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมสัมพันธในระดับผูนํารัฐบาล ขอมูลเชิงลึ กทางการตลาด
การเจรจาเพื่อลดหยอนภาษี การประกันความเสี่ยงของระบบการชําระเงิน และการสนับสนุนดาน
งบประมาณ
3. ที่ประชุมไดมีโอกาสรับฟงประสบการณจากผูแทนบริษัทไทยที่เขาไปลงทุนและประกอบธุรกิจ
ในแอฟริกา เพื่อแนะนําโอกาสการคาและการลงทุน เชน การคัดเลือกประเทศที่ มีศักยภาพ 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 การจัดตั้ง Thai
Community ในแอฟริกาโดยอาจเริ่มตนจากรานอาหารไทย เพื่อใชเปนฐานทางธุรกิจ การสราง
ฐานขอมูลเชิงลึกในลักษณะของเว็บไซต Thai-Africa Business Community การเจรจากับภาครัฐ
ของประเทศคูคาในการลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบการไทย การจัดคณะ Focus Group รวมกับ
ภาคเอกชน เพื่อเยือนประเทศเปาหมายโดยจัด business matching กับคูคาสําคัญ ตลอดจนการจัดตั้ง
warehouse และหรือโกดังเก็บสินคาของไทยในแอฟริกา เปนตน
5. จากผลสํารวจความเห็นของภาคเอกชนไทยที่สนใจประกอบธุรกิจ กับแอฟริกา ซึ่งจัดทําโดยสภา
หอการคาไทยในฐานะผูรวมสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ ระบุถึงประเทศแอฟริกาใต อียิปต
เคนยา แคเมอรูน โมร็อกโก เซเนกัล แองโกลา โมซัมบิก แอลจีเรีย ตูนีเซีย ลิเบีย ไนจีเรีย
มาดากัสการ แทนซาเนีย กานา และมอริเชียส โดยมีประเภทธุรกิจสินคาสําคัญไดแก ขาว อาหาร
สําเร็จรูปเสื้อผาสําเร็จรูป สิ่งทอ ยารักษาโรค เฟอรนิเจอร วัสดุกอสราง เครื่องจักร เคมีภัณฑและ
พลังงาน อัญมณีและเครื่องประดับ
สําหรับนักธุรกิจหรือผูสนใจที่ไมไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ 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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เกิดวันที่

17 มิถุนายน พ.ศ.2495

การศึกษา

สําเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สําเร็จการศึกษา Master of Arts in Politics (with specialization in International
Relations มหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

การทํางาน
- เริ่มเขารับราชการกระทรวงการตางประเทศ ป พ.ศ. 2519
- เคยปฏิบัติงานกรมองคการระหวางประเทศ กรมการกงสุล
- เคยประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส ประเทศไนจีเรีย (ครั้งแรก
ระหวางป พ.ศ. 2524 – 2526)
- เคยประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- เคยประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
- เคยประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
- ปจจุบันประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย เปนครั้งที่
สองตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยเริ่มปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอุปทูตรักษาการ มีภารกิจ
หลักในการเปดทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา และเรงเผยแพร
ศักยภาพของไทยในทุกดานในไนจีเรีย
ที่อยูปจจุบัน

34 ซอยบางแวก 15 ถ. จรัญสนิทวงศ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

สถานที่ทํางาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
24 Tennesse Cresent, Off Panama Street, Maitama, Abuja, NIGERIA
โทร (234) 9872 3746 โทรสาร (234) 9413 5193 E-mail: thaiabj@mfa.go.th

กรอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล

ยุทธศาสตร ARMI สามารถรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทย
ในภูมิภาคแอฟริกาจริงหรือ? - ศึกษากรณีของไนจีเรีย
นายนิยม วัฒนธรรมาวุธ
อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา
สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย

สภาพและความสําคัญของปญหา (1)
 ภาคเอกชนของไทยมุงหวังใหภาครัฐมีบทบาทนําในการเจาะตลาด
ตางประเทศ โดยเฉพาะการแสวงหาตลาดใหม ซึ่งมุงถึงตลาดในภูมิภาค
แอฟริกาเปนสําคัญดวย
 ภาครัฐก็ประสงคที่จะสนองตอบภาคเอกชนไทยในการเจาะตลาดใน
ภูมิภาคแอฟริกาซึ่งมีทั้งโอกาสและความทาทาย

สภาพและความสําคัญของปญหา (2)
 ยุทธศาสตรที่กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดขึ้น มีลักษณะที่
ครอบคลุมประเทศเปาหมายของไทยทั้งภูมภิ าค
 จึงมีทั้งความเหมาะสมและขอจํากัดในการนําไปปฏิบัติในรายประเทศ
 โดยเฉพาะไนจีเรียซึ่งเปนประเทศที่มีสภาพการณพิเศษ
 มีปญหาเสถียรภาพทางการเมือง
 มีปญหาการฉอราษฎรบังหลวง
 มีปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ

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

อุปสงคตอสินคาอุปโภคและบริโภค

 โอกาสทางการคาการลงทุนจึงดึงดูดตางชาติใหเขาไปทําการคาการลงทุน
 ทั้งหวังทรัพยากรธรรมชาติ และมีสวนแบงตลาดภายในประเทศของไนจีเรียที่มี

ขนาดใหญมาก

 จีน และ อินเดีย ก็มีการแสวงหาผลประโยชน
ในไนจีเรีย ทีน่ า ศึกษาดูยุทธศาสตรของ
ประเทศทั้งสองเพื่อนํามาเปนแนวทาง
ของไทยไดอีกดวย

สภาพและความสําคัญของปญหา (4)
 ไทยและไนจีเรียสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2505
และไดเปดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงลากอสในป 2506
 ดวยปญหาเรื่องงบประมาณและปญหาความไมปลอดภัย ไทยจึงไดปดสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539
 ตอมาฝายไทยไดเปดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอาบูจา (เมืองหลวงใหม) เมื่อ
เดือน ธันวาคม 2549 และเปดสํานักงานสงเสริมการคาไทยในตางประเทศ เมือ่
เดือนกรกฎาคม 2552
 สําหรับฝายไนจีเรียไดเปดสถานเอกอัครราชทูตที่
กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2543

สภาพและความสําคัญของปญหา (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
จากรายไดภาคการผลิตน้ํามันเชนกัน

สภาพและความสําคัญของปญหา (6)
 ไนจีเรียยังมีน้ํามันสํารองเปนอันดับ 10 ของโลก คือประมาณ 36.2
พันลานบาเรลล และมีแหลงกาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลูกบาศก
เมตร
 นอกจากนี้ไนจีเรียยังมีแรที่มีคาเปนจํานวนมาก เชน แรเหล็ก ดีบุก ถาน
หิน และยิปซัม
 ไนจีเรียเปนประเทศผูปลูกมันสําปะหลังไดมากที่สุดในโลก (ประมาณปละ
50 ลานตัน) แตยังไมสามารถแปรรูปมันสําปะหลังเพื่อการสงออกได

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษายุทธศาสตร ARMI โดยเนนการคาการลงทุนระหวางไทยกับ
ไนจีเรียเปนหลัก
2. เพื่อศึกษาโอกาสและศักยภาพในการสงเสริมการคาการลงทุนระหวางไทย
กับไนจีเรีย โดยการวิเคราะหแบบ SWOT
3. เพื่อเสนอขอสรุปและขอเสนอแนะตอยุทธศาสตร ARMI สําหรับไนจีเรีย

ยุทธศาสตร ARMI
ARMI เปนยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศกําหนดขึ้นเพื่อรักษา
และสงเสริมผลประโยชนของไทยในภูมิภาคแอฟริกา
 A: Assistance
 การกระชับความสัมพันธผานการใหความชวยเหลือ

 R: Resources
 การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
 M: Market
 การแสวงหาตลาดการคา
 I: Investment
 การสงเสริมการลงทุน

ขอบเขตการศึกษา
 ใชประเทศไนจีเรียเปนกรณีศึกษา ในการประยุกตใชยุทธศาสตร ARMI
 ศึกษาในกรอบความสัมพันธทวิภาคี ระหวางไทยกับไนจีเรียชวงเวลา 2549
จนถึงปจจุบัน (เริ่มเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจาในป 2549
ภายหลังปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลากอสประมาณ 10 ป)

ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
 ยืนยันความเหมาะสมหรือเสนอความคิดแยงตอยุทธศาสตร ARMI ในการ
นําไปประยุกตใชกับไนจีเรีย
 เสนอแนะการแกไขปรับปรุงจุดออนจุดบกพรองของยุทธศาสตร ARMI ให
เหมาะสมกับการประยุกตใชกับไนจีเรีย
 ผลการศึกษาจะเปนฐานความรูในการศึกษาตอยอด ในการวางกลยุทธเพื่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ใหบรรลุเปาหมายตอไป

แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMI
ของไทยตอไนจีเรีย (1)

 แนวคิดและทฤษฎีที่จะนํามาเปนกรอบในการศึกษาความสัมพันธทวิภาคีและ
สภาพแวดลอมระหวางประเทศที่ไทยจะ ดําเนินยุทธศาสตร ARMI ตอไนจีเรีย
ไดแก
 ทฤษฎีความรวมมือ (Cooperation Theory) ศึกษาในประเด็นทีว่ าประเทศที่มี
ความสัมพันธทวิภาคีที่ราบรืน่ อยางเชนไทย-ไนจีเรียยอมมุงที่จะสงเสริม
ปฏิสัมพันธระหวางกัน
 แนวความคิด South-South Cooperation มีที่มาจากการทีป
่ ระเทศกําลังพัฒนา
ทั้งหลายไดรวมกันทํางานเพื่อแสวงหาทางออกในการแกไขความทาทายในดาน
การพัฒนารวมกัน
 ทฤษฎี Comparative Advantage อธิบายการมีปฏิสัมพันธทางการคา การลงทุน
ระหวางไทย-ไนจีเรีย

แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMI
ของไทยตอไนจีเรีย (2)
•

การใช SWOT Analysis ศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของไทยตอ
ไนจีเรีย

•

จะเนนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งทั้งของไทยและไนจีเรียเพื่อศึกษา
ความเหมาะสม อุปสรรค และปญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดังกลาว

แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษายุทธศาสตร ARMI
ของไทยตอไนจีเรีย (3)
 วิธีการนี้จะพิจารณาปจจัยตาง ๆที่จะเอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดหรือไม ดังนี้
 จุดแข็ง ปจจัยที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมาย
 จุดออน ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย
 โอกาส สภาพการณภายนอก (External Conditions) ที่จะเอื้อตอการ

บรรลุเปาหมาย
 สิ่งทาทาย สภาพการณภายนอกที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมาย

บทที่ 3 การวิเคราะหยุทธศาสตร ARMI
•

ปจจัยที่สรางโอกาสแกไทยในไนจีเรีย (OPPORTUNITY)

ความทาทาย (THREAT) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของ
ไทยในไนจีเรีย
• การศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI ของไทยในไนจีเรีย
•

ปจจัยทีส่ รางโอกาสแกไทยในไนจีเรีย
(OPPORTUNITY)
•

แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณของไนจีเรีย
(RESOURCES)

•

ศักยภาพของตลาดไนจีเรียที่กวางใหญ (MARKET)

•

ปจจัยสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการลงทุน (INVESTMENT)

OPPORTUNITY: แหลงทรัพยากรที่สมบูรณของไนจีเรีย
 ไนจีเรียมีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก
– มีการผลิตน้ํามันเปนอันดับ 6 ของโลก โดยผลิตได 1.6-2.3 ลานบารเรลตอวัน
– มีน้ํามันสํารอง ประมาณ 36.2 พันลานบารเรล
– มีแหลงกาซสํารองประมาณ 5.2 พันลานลูกบาศกเมตร
– มีแรธาตุที่มีคาจํานวนมาก เชน แรเหล็ก ดีบุก ถานหิน และ ยิปซั่ม

 ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้ยังขาดการจัดการและการลงทุน

การผลิตและการบริโภคน้ํามันในไนจีเรีย

MARKET: ศักยภาพของตลาดไนจีเรียที่กวางใหญ
 มีประชากร 140 ลานคน ซึ่งเปนตลาดบริโภคขนาดใหญ
 การผลิตสินคาอุปโภคบริโภคยังไมเพียงพอกับความตองการ

ภายในประเทศ
 ตองการนําเขาสินคา จากตางประเทศเปนจํานวนมาก รวมทัง้
ขาวและสินคาอุปโภคบริโภค
 ไนจีเรีย เปนตลาดขาวที่สาํ คัญที่สุดของไทย ในแอฟริกา

มูลคาการคาระหวางไทย-ไนจีเรีย
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

สินคาสงออก 5 อันดับของไทยไปไนจีเรีย
มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐฯ
2550

2551

2552

2553 (ม.ค-มิย.)

ขาว
เม็ตพลาสติก

110.0
79.5

627.6
54.1

577.4
33.4

218.2
25.3

ผลิตภัณฑยาง

14.8

23.7

29.4

16.9

เครื่องรับวิทยุโทรทัศน

11.7

27.3

18.7

14.9

เหล็ก เหล็กกลา

16.0

22.6

35.5

2.3

INVESTMENT: ปจจัยสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการลงทุน
 ไนจีเรียตองการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน จึงแสวงหาการชวยเหลือและ
การลงทุนจากตางชาติ
– จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เชน NEEDS และ SEEDS เพื่อพัฒนา

ประเทศและดึงดูดการลงทุน
– แผน VISION 2020 และ 7-point Agenda เพื่อเสนอแนวทางและนโยบายในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเศรษฐกิจของประเทศ

 การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการลงทุนในไนจีเรีย (NIPC)
 ขอตกลงระหวางประเทศ อาทิเชน AGOA ที่เอื้อตอการสงสินคาที่ผลิตใน
ไนจีเรียไปยังสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

2. ความทาทาย (THREAT) ของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ARMI ของไทยในไนจีเรีย
•

การคาการลงทุนของตางชาติเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ไนจีเรีย (RESOURCES) ถูกหวาดระแวง

•

ความทาทาย (THREAT) ทางดานตลาดสินคา (MARKET) ในไนจีเรีย

•

อุปสรรค(THREAT)ของการลงทุนตางชาติ (INVESTMENT)ในไนจีเรีย

ความทาทาย (THREAT)
ทางดานตลาดสินคา (MARKET) ในไนจีเรีย


ไนจีเรียมีนโยบายกีดกันการนําเขาสินคา



ไนจีเรียไดกําหนดภาษีนําเขาไวสูงประมาณรอยละ 12-50 ขึ้นอยูกับชนิดสินคา



ระบบการเก็บภาษีนําเขาไมโปรงใส และเปลี่ยนแปลงเสมอ



ไนจีเรียหามนําเขาสินคา 26 รายการ โดยอางการปกปองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ



ขบวนการทางศุลกากรและการทํางานของการทาเรือไนจีเรียทีม่ ักสรางปญหา

ความทาทาย (THREAT)
ทางดานตลาดสินคา (MARKET) ในไนจีเรีย (2)
 ขบวนการทางศุลกากรและการทํางานของการทาเรือไนจีเรียที่มักสราง
ปญหา
–

ตูสินคามีประมาณรอยละ 95 ที่ตอ งตรวจสอบ สินคาถูกขนถายออกจากทาเรือ
ไดลา ชา สินคานําเขาอาจเสียหาย หรือหมดอายุใชงานกอนไ

อุปสรรคในการลงทุนของตางชาติ (INVESTMENT)
 ขาดโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
 ปญหาการคอรัปชั่น
 การขาดระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุน
 ปญหาอาชญากรรม และปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 ปญหาอัตราดอกเบี้ยสูง

อุปสรรคในการลงทุนของตางชาติ (INVESTMENT) (2)
 ไนจีเรียกําหนดโควตาบุคคลากรหรือคนงานตางชาติที่จะเขาไปทํางานกับ
บริษัทลงทุน บนฐานของเงินที่นําไปลงทุนในธุรกิจนั้นๆ
– จะตองจางคนไนจีเรียเขาไปทํางานตามจํานวนที่ระเบียบกําหนด
– ถาจะนําคนงานจากประเทศของตนเขาไปทํางาน จะตองขออนุมัติจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ ซึ่งลาชา

 ปญหาเรื่องภาษีรายไดและภาษีอื่นๆ
 ปญหาสิทธิการถือครองที่ดิน
 นักลงทุนตางชาติอาจตองเผชิญกับความมีอคติของคนไนจีเรีย

การศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ARMI
ของไทยในแอฟริกา รวมถึงไนจีเรีย







นโยบายและรูปแบบการใหความชวยเหลือของไทย
การเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร ARMI
ศักยภาพและจุดแข็งของไทยในการใหความรวมมือ
จุดออนในการใหความชวยเหลือของไทย
จุดออนของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับอินเดีย
จุดออนของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับจีน

นโยบายการใหความชวยเหลือของไทย
 เนน South-South Cooperation โดยปจจุบันไทยมีศักยภาพกลายมาเปนหุนสวน
เพื่อการพัฒนา (Development Partner) หรือประเทศผูใ ห ดังนี้
– ถายทอดความรูและประสบการณดานการพัฒนา
– ยึดหลักการการมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit)

 ความรวมมือเนนในดานการพัฒนา:
– ทรัพยากรมนุษย
– เสริมสรางขีดความสามารถ

รูปแบบการใหความชวยเหลือของไทย
1. หลักสูตรการฝกอบรมนานาชาติประจําป (Annual Training Course)
2. ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศกําลังพัฒนา (Technical
cooperation among developing countries)
3. โครงการฝกอบรมประเทศทีส่ าม (Third country training programme)
4. โครงการรวมมือทวิภาคี (Technical cooperation project)
5. ความรวมมือทางวิชาการ แบบไตรภาคี (Trilateral cooperation)

การเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร ARMI
 ฝายไทยใช ASSISTANCE มุงสู MARKET ซึ่งการใหความชวยเหลือเพื่อการ
พัฒนาตางๆ
– จะชวยสรางการรับรู ความคุนเคยและเปดโลกทัศนเกี่ยวกับรูปแบบและประเภท

สินคา และบริการจากไทย

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

ศักยภาพไทยในการใหความรวมมือ
1. การเกษตรและประมง โดยมุงประสิทธิภาพในการผลิตและการสราง
มูลคาเพิ่ม
2. การสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน และรักษาโรคติดตอ
รายแรง และการจัดการดานสาธารณสุขระดับชุมชน
3. การสรางรายได เนนการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการใน
การประกอบวิชาชีพเสริมในระดับรากหญา

จุดแข็งของไทยในการใหความรวมมือ
1.

การใหความชวยเหลือในรูปของทุนการศึกษา/ฝกอบรมและดูงานในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

2.

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) จะแจงเวียนทุน
ฝกอบรม รับผิดชอบดูแลการแจงเวียนทุนฝกอบรม

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

จุดออนในการใหความชวยเหลือของไทย
1.

ทุนฝกอบรมระยะสัน้ ที่ไทยใหมีจํานวนไมมากนัก

2.

มีการขาดการประเมินสถานภาพของไนจีเรีย เปนระยะๆ

3.

ไทยยึดติดกับรูปแบบความรวมมือ ตามหลักสูตรฝกอบรม

4.

ไทยมีการใหความชวยเหลืออยูฝ ายเดียว โดยไมเห็นถึงศักยภาพของการขยาย
ความรวมมือในรูปแบบอื่นๆ กับไนจีเรีย

5.

ไมมีการประสานความรวมมือระหวาง สพร. กับ DTCA ซึ่งเปนหนวยงานของ
กต. ไนจีเรีย เพือ่ การทํางานที่สอดคลองกัน

จุดออนของไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับอินเดีย
เพื่อแสวงหาแหลงพลังงานในไนจีเรีย อินเดียจึงมีนโยบายเขาหาไนจีเรียใน 3 รูปแบบ:
1. Commercial Presence
–
ใชการลงทุน หรือ FDI เปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธ
–
ภาคเอกชนอินเดียเปนเอกภาพ ในการเขาไปลงทุนในไนจีเรีย
2. Aid Programs
–
ใหทุนการศึกษาแกคนไนจีเรียไมต่ํากวา 5000 คน
–
มีการใหทุนและการฝกอบรมประจําทุกป ในหลายสาขาวิชา
3. Political Engagement
–
ใชยุทธศาสตร Engagement of Africa Politically โดยจัดใหมีการประชุม IndiaAfrica Summit ที่สามารถสรางความแนนแฟนไดอยางดี
–
มีการเยือนของผูนําระดับสูงของอินเดีย อยางสม่ําเสมอ

จุดออนของไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับจีน
 เพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จีนใชนโยบาย
กับไนจีเรียดังตอไปนี้
1. Assistance
– จีนชวยเหลือดานการเกษตรตามความตองการ ของไนจีเรีย
– จีนชวยฟนฟูโครงสรางพื้นฐานที่ขาดแคลนอยางหนักในไนจีเรีย
2. Commercial
– ลงทุนในอุตสาหกรรมสินคาเพื่อปอนตลาดไนจีเรีย ซึ่งสอดคลองกับ
ความตองการของไนจีเรีย ทีไ่ มตองการเปนตลาดสินคาของตางชาติ

3.

จุดออนของไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับจีน (2)

Economic
• จีนมุงให trade credit และ commercial loan แกโครงการพัฒนาดาน
ตางๆ ในไนจีเรีย
• หนวยงานรัฐและเอกชนของจีนเปนเอกภาพ ในการลงทุนในไนจีเรีย

4. Political Engagement
• ใชการประชุม Forum on China-Africa Cooperation เพื่อสราง
ขอตกลงทางการเมือง การคา การลงทุน ความชวยเหลือ และอื่นๆ
• จีนใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงกับไนจีเรีย
ตั้งแตป 1978 เรื่อยมา

•

ยุทธศาสตร ARMI ของไทยกับแอฟริกาในภาพรวมมีความเหมาะสม แต
การขับเคลื่อนในไนจีเรีย ตองมีกลยุทธเชิงรุกเพิ่มเติม ที่เหมาะสมกับ
สภาพการณของไนจีเรีย

•

จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปและเสนอแนะยุทธศาสตร ARMI ได
ดังตอไปนี้

การใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE)







จุดแข็ง
การใหทนุ การศึกษา/ฝกอบรม ในดานที่เหมาะกับไนจีเรีย ทุกๆ ป
จุดออน
ปริมาณความชวยเหลือมีจํานวนนอยและไมหลากหลาย
การใหทนุ การศึกษาแกคนไนจีเรียมีจํานวนและระยะเวลานอย
ขาดขาดความชวยเหลือดานการเกษตร
ขาดความชวยเหลือดานการสราง/บํารุงโครงสรางพื้นฐาน
ขาดการประสานงานระหวาง สพร. กับ DTCA

การใหความชวยเหลือดานวิชาการ (ASSISTANCE)
ขอเสนอแนะ:
 เพิ่มทุนฝกอบรม และทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี – ป.เอก
 สํารวจสถานภาพและศักยภาพของไนจีเรียเปนระยะๆ เพือ่ ปรับความ
ชวยเหลือ
 ใหความรวมมือในดานที่ไทยมีศักยภาพ (โรคเอดส การเกษตร ฯลฯ)
 ขยายความรวมมือระหวาง สพร. กับ DTCA ของไนจีเรีย

ยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
(RESOURCES)

จุดแข็ง
 เอกชนไทยพอมีศักยภาพในการขุดเจาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
จุดออน
 ตองมีความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนของไทย
 ถาไมขุดเจาะเองก็ตองไปซื้อตอจากบริษัทตางชาติที่ไดรับสัมปทาน
 ตองเผชิญกับทัศนคติของคนไนจีเรีย

ยุทธศาสตรดานการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
(RESOURCES)

ขอเสนอแนะ:
 ภาครัฐควรสนับสนุนการเขาไปลงทุนในสาขาน้ํามัน
 ควรสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันดวย เชน ปโตรเคมี
 ภาคเอกชนไทยควรรวมประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในไนจีเรียบาง
 จัดใหฝายไนจีเรียรับรูศักยภาพของไทยในการจุดเจาะ และแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคา
และการลงทุนในไนจีเรีย (MARKETS & INVESTMENTS)





จุดแข็ง
ไทยสงขาวไปยังไนจีเรียมากทีส่ ุดในแอฟริกา
ตลาดไนจีเรียมีความตองการสินคาไทยที่มีคุณภาพสูงอื่นๆบาง
การสงออกมีหนวยงาน BOI และ EXIM Bank สนับสนุนอยูบาง
ไทยมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิตสินคาอุปโภค
บริโภค

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคา
และการลงทุนในไนจีเรีย (MARKETS & INVESTMENTS)





จุดออน
สินคาจีนแมคุณภาพต่ํา แตก็มีราคาถูกทําใหยังครองตลาดไนจีเรีย
ยังไมมีบริษัทขาวไทย ที่มีความมั่นคงทางการคา ในไนจีเรียเลย
ยังไมมีการลงทุนของบริษัทไทย ในอุตสาหกรรมการเกษตร/การผลิต
สินคาเพื่อตลาดไนจีเรีย
หนวยงานเศรษฐกิจของไทยมีขนาดเล็กกวาไนจีเรีย ทําใหความรวมมือ
ดานการคา ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมตลาดสินคา
และการลงทุนในไนจีเรีย (MARKETS & INVESTMENTS)
ขอเสนอแนะ:
 ควรใชยุทธศาสตรการคาและการลงทุนแทนความชวยเหลือ เพื่อเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไทยตองการ
 ความรวมมือในการคาและการลงทุนควรเริม่ ระดับรัฐกอน โดยเฉพาะรัฐ
ที่ไทยมีการติดตออยางตอเนือ่ ง (Kano, Anambra, Lagos)
 การคาควรเปนรูปแบบ two way trade โดยสงเสริมไนจีเรียใหสงออก
สินคามาไทยบาง
 รัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนไทย ใหเขาไปลงทุนดานเกษตรกรรม
 ใหบริษัทสงออกขาวของไทย เขาไปดําเนินธุรกิจขาวแทน Trading Firm

ขอสรุป และขอเสนอแนะ
 ลําพังยุทธศาสตร ARMI คงจะไมสามารถรักษาและสงเสริมผลประโยชน
ของไทยในไนจีเรียได ตองมีกลยุทธและมาตรการอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว
 เรื่องการใหทนุ แกไนจีเรีย ควรทบทวน ยกระดับใหกวางขวาง ควรมีการทํา
MOU กับหนวยงานไนจีเรียทีเ่ กี่ยวของ ควรขยายความรวมมือดานทุนไป
ยังสถาบันการศึกษาระดับสูงของไนจีเรียดวย
 ไทยควรตระหนักตลาดขาวไทยในไนจีเรีย ปจจุบันขาด Trading Firm
ขนาดใหญของไทยเองในไนจีเรีย ทุกวันนี้พงึ่ Trade Firm ของตางชาติ
เชนบริษัทเอกชนอินเดีย เปนตน

ขอสรุปและขอเสนอแนะ (ตอ)
 ไทยมีขนาดทางเศรษฐกิจเล็กกวาไนจีเรียมาก ควรหาลูทางการติดตอ
สัมพันธทางการคาและลงทุนกับรัฐบาลระดับรัฐ (State Government)แทน
ติดตอระดับรัฐบาลสหพันธ(หรือรัฐบาลกลาง)
 ไทยควรใหความสนใจไนจีเรียมากกวานี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรควรให
มี Implementation อยางหนักแนนและตอเนื่อง ไทยจึงจะรักษาและสงเสริม
ผลประโยชนในไนจีเรียโดยเฉพาะดานการคาและการลงทุนไดตาม
เปาหมายที่วางไว
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