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       1. ข้อมูลบุคคล/บริษัทฯ 
        ผู้อ านวยการส านักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมพบประธานสมาคม
ชาวนาข้าวแห่งไนจีเรียนายอมิน มูฮัมมัด โกโรนโย โดยที่สมาคมฯ ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ.2000 ที่รัฐโอกุนซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย 
รวมระยะเวลาด าเนินงานมาแล้วกว่า 20 ปีโดยได้รับงบประมาณจาก
ภาครัฐจ านวนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการเกษตรของชาติ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้พอเพียงกับการบริโภคภายในประเทศทดแทนการ
น าเข้าข้าวจากต่างประเทศ และสมาคมฯ เป็นผู้สนับสนุนส าคัญในทุก

ภาคส่วนของอุตสาหกรรมข้าวไนจีเรียโดยมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายฯ ดังกล่าว และปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก
ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 12.2 ล้านคนที่มีกิจการงานแตกต่างกัน เช่น การท านาข้าว การสีข้าว การจัดเก็บ การบริหารจัดการ การค้า
และการตลาด การวิจัยและการฝึกอบรม รวมทั้ง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สมาคมฯ มีค าขวัญว่า “Feeding The 
Nation” โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะปลูกข้าวร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลผลิตมากพอบริโภค
ภายในประเทศเพ่ือประชาชนชาวไนจีเรีย  
        นอกจากสมาคมฯ จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว ยังได้รับความไว้วางใจจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากให้การยอมรับด้าน    
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับการท าเกษตรกรรม
ของประเทศ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนของรัฐบาลกลาง กระทรวง
เกษตร ธนาคารกลางไนจีเรีย และสถาบันวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น  
        สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบาย
หลายอย่างแก่รัฐบาลทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าว การเก็บเกี่ยว ยุ้งฉางโกดัง
จัดเก็บผลผลิตและการส่งออก นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังใช้ความพยายามในการส่งเสริมข้าวที่
ไนจีเรียผลิตได้เองให้เป็นที่รับรู้ในตลาดต่างประเทศผ่านเวทีการประชุมระดับสากลในงานต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าอาหารทั่วโลก 
รวมถึง การจัดอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตข้าวและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ให้ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้างชื่อให้กับข้าวไนจีเรียเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐส าคัญที่
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ ได้แก ่ธนาคารกลางไนจีเรีย ธนาคารการเกษตร และส านักงานศุลกากร ทั้งนี้ เป้าหมาย
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แรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร คือ การสนับสนุนและสร้างความม่ันใจให้เกษตรกรในการผลิตข้าวให้ไนจีเรียเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านเมตริกตันต่อปี 
                

     2. รายละเอียดธุรกิจ/การด าเนินงาน 
         สมาคมชาวนาข้าวแห่งไนจีเรียด าเนินงานมาได้จนถึงปัจจุบันด้วยการสนับสนุนจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงาน/องค์กร
ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี การพัฒนาการเพาะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตจ านวนมากนั้นก็ต้องอาศัยเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์     
ที่ทันสมัย องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาช่วยพัฒนาเกษตกรและยกระดับการท าเกษตรกรรมให้เกิดประสิทธิผล
ตั้งแต่ต้นน้ าครอบคลุมถึงปลายน้ าโดยผลส าเร็จมิได้วัดแคป่ริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นแต่รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตผลนั้นด้วย  
         2.1 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
                      ผู้ผลิต                                       ผู้ส่งออก                                 ผู้น าเข้า 
                      ผู้ขายส่ง                                    บริษัทตัวแทน                           ผู้ขายปลีก                               
                      ห้างสรรพสนิค้า                           ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ                 องค์กรระหว่างประเทศ 
                      องค์กรทางการค้า                         องค์กรไม่แสวงหาก าไร                อ่ืนๆ สมาคมฯ 
 

        2.2 สินค้าและบริการ 
             2.2.1. การจัดเก็บและบริหารจัดการเมล็ด 
             สมาคมฯ ด าเนินงานบริหารจัดการและจัดเก็บเมล็ดข้าวกว่า 2 ล้านเมตริกตันใน 36 รัฐ และมีสมาชิกกว่า 10,000 รายที่
เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวท าให้สมาคมฯ เป็นผู้น าในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้าวในประเทศไนจีเรีย ทั้งนี้ ขยายความการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวของสมาคมฯ อาทิ การรับประกันคุณภาพและปริมาณ การจัดเก็บอย่างปลอดภัยเป็นเวลานาน การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การท าความสะอาด
และการท าให้เมล็ดข้าวแห้ง การระบุตัวตนของเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศและการเป็นส่วนหนึ่งช่วยสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองใน
การท านาแบบพอเพียง โดยมีการด าเนินโครงการผู้กู้ยืมที่ไว้ใจได้ เกิดมีขึ้นทั่วประเทศด้วยความสนับสนุนโครงการโดยธนาคารกลาง
ของไนจีเรียเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมผลผลิตโดยผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นต้น  
             2.2.2. การค้าและการตลาดข้าว 
             สมาคมฯ เป็นผู้จัดหาโดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ อาทิ การส ารวจตลาด การ
หาซัพพลายเออร์ การจัดซื้อ การรับสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น รวมไปถึงการจ าหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีสมาชิกกว่า 1 ล้านรายที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับการค้าและการตลาดข้าว 
             2.2.3. การให้เช่าอุปกรณ ์
             สมาคมฯ ช่วยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศเพ่ือ
ช่วยสมาชิกเกษตรกรในการลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ ผลผลิตและรายได้ ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานเกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในตลาด รวมทั้งช่วยให้สมาชิกที่ท านาได้รับความสะดวกสบาย คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม รถเทรลเลอร์ 
เครื่องพ่นหว่าน เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องสีข้าว เครื่องสูบน้ า รวมทั้งเครื่องมือหนัก เครื่องจักรกลการเกษตรอ่ืนๆ วัสดุและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งใหม่และเก่า เป็นต้น โดยมีก าหนดระยะเวลาให้เช่าทั้งระยะยาวและระยะสั้น 
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        2.3 สินค้าที่สนใจน าเข้าจากไทย 
        ไนจีเรียมีนโยบายพ่ึงพาตนเองในการเพ่ิมผลผลิตอาหารให้เพียงพอกับการบริ โภคภายในประเทศโดยสนับสนุนด้าน
งบประมาณให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะสมาคมฯ น าไปพัฒนาระบบการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตฯ ซ่ึงที่ผ่านมามีการ
น าเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากหลายประเทศรวมทั้งจากประเทศไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์การค้าเปลี่ยนไป 
ท าให้ทางสมาคมฯ เลือกประเทศไทยที่รักษามาตรฐานการผลิตสินค้าเครื่องจักรกลคุณภาพระดับสากลและเป็นผู้น าด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรจึงเหมาะสมที่จะพันธมิตรหลักในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมื่อและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยการเกษตรของไนจีเรียให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น สินค้าที่สมาคมฯ ต้องการจะมีความหลากหลายที่จะมาช่วย
พัฒนาการด าเนินงานดังกล่าวตั้งแต่ปลายน้ าถึงต้นน้ า อาทิ เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดิน เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม 
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกข้าวและทีใ่ช้ในการเก็บเกี่ยว รวมทั้งโรงสีข้าวโดยเฉพาะโรงสีข้าวขนาดเล็กท่ีใช้ในชุมชน เป็นต้น 

     3. สรุปผลการเข้าพบ 
     จากการเดินทางไปเยี่ยมพบและหารือเจรจาทางการค้ากับ
ประธานสมาคมชาวนาข้าวแห่งไนจีเรีย ท าให้ทราบความคืบหน้าว่า
นโยบายการพ่ึงพาตนเองนั้นดีขึ้นมากแต่ต้องด าเนินต่อไปเนื่องจาก
ผลผลิตยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงสมาคมฯ ในฐานะที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากภาครัฐฯ จะพยายามปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จและต้อง
ส าเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะเดินหน้าอย่างเต็มที่หลังจาก

อุปสรรคการเดินทางระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ สิ้นสุดลง สรุปผลการประชุมหารือ ดังนี้ 
         3.1 สคต.ฯ ยินดีมากที่สมาคมฯ เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งจัดซ้ือจัดหาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล/เครื่องมือที่ทันสมัยและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปช่วยพัฒนาระบบการเกษตรของไนจีเรียในการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตฯ  
         3.2 สมาคมฯ ต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยด าเนินงานและการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเนื่องจากไทยเป็นประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาเกษตรกรรม เป็นที่ยอมรับและชื่นชมผลงานในระดับนานาชาติ  
         3.3 สคต.ฯ แจ้งว่าผู้ประกอบการไทยผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าฯ ได้รับความชื่นชมทางด้านการให้บริการหลังการขาย        
อยู่เสมอว่าเป็นมืออาชีพที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ให้การฝึกอบรมจนกระทั่งลูกค้าได้รับความรู้ความเชี่ยวชาญต่อสินค้าเป็นอย่างดี
และสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ส าหรับความต้องการผู้เชี่ยวชาญของไทยมาช่วยด าเนินงานควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นแบบ
ครบวงจรเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตข้าวตามเป้าหมายที่ต้องการนั้นคงต้องเจรจากับผู้ประกอบการในรายละเอียดต่อไป  
         3.4 สมาคมฯ มั่นใจว่าสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวได้ตามหรือเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในไม่ช้าจากการท างานร่วมกับ
ผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ยังต้องการความร่วมมือจากไทยด้านการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว
เนื่องจากไทยด าเนินการพฒันามาก่อนหน้านี้และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา 
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