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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลิเบีย
ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับลิเบีย โดยศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในลิเบียในมิติการเมือง  เศรษฐกิจ 
และสังคมในช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบีย รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและ/หรือ
ข้อจ ากัดส าหรับไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองว่าไทย
จะมีโอกาสเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียเพิ่มมากข้ึนในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้าง โดยมีสมมุติฐานว่าไทยสามารถเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจกับลิเบียได้อย่างเด่นชัดมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบีย 
ทั้งนี้  โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ตามแนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างประเทศ 
(Interdependence) ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ซึ่งกล่าวถึงลักษณะระบบ
โลกปัจจุบันที่มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกันมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการติดต่อกัน
อย่างสลับซับซ้อน (complex interdependence) หลายช่องทางทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม  

ผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้ท าให้เห็นลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างไทย 
กับลิเบียที่ส าคัญ คือ ไทยและลิเบียเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกปัจจุบันที่มีแนวโน้มการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกันมากขึ้นภายหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบีย เนื่องจากลิเบียได้เปลี่ยนนโยบายไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ไทยและลิเบียจึงมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กันได้หลาย
มิติทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ขณะที่ไทยมีนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ประเทศที่
ส่งเสริมความร่วมมือและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับกลุ่มประเทศต่างๆ ที่มีความส าคัญของโลก อาทิ 
การขยายความร่วมมือกับแอฟริกา รวมทั้งลิเบีย เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ที่ว่าประเด็นทาง
เศรษฐกิจจะกลายเป็นความร่วมมือที่ส าคัญในการเมืองโลกและตอบสนองแนวคิดการแข่งขันแบบใหม่
ที่แนวโน้มของ geo-economics จะเข้ามาแทนที่ geo-politics ในกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลของนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

 ในมิติการเมืองและสังคม การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบียได้
ก่อให้เกิดเสรีภาพทางการเมืองและสังคมบนพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิใน
การเลือกตั้งรัฐสภาแห่งชาติและการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการบริหารประเทศก่อนน าไปสู่การร่าง
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไป โดยรัฐบาลรักษาการของลิเบียมีนโยบายเปิดประเทศและต้องการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือระดมความสนับสนุนในการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศให้
ทันสมัย ไทยจึงมีโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียมากขึ้นในด้านการเมืองและสังคม
มากกว่าในช่วงระบอบกัดดาฟี โดยเฉพาะการผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนสองฝ่ายเพ่ือสร้างกลไก
การหารือและการประสานงานระหว่างกัน อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee-
JC) การเยือนของคณะผู้แทนภาครัฐด้านความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาและสาธารณสุข รวมทั้งด้าน



จ 

การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสองฝ่าย โดยไทยควรให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาแกล่ิเบียในช่วงแรกเพ่ือสร้างมิตรภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยต่อลิเบียส าหรับเป็นเครื่องมือ
ที่น าไปสู่การเจรจาต่อรองเพ่ือขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนต่อไป ทั้งนี้ 
โดยควรค านึงถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่ นคง
ปลอดภัยภายในลิเบีย 

ในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ภายหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบีย ระบบ
เศรษฐกิจของลิเบียได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ที่ควบคุมโดยรัฐไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบ ตลาดเสรี และรัฐบาลรักษาการมีนโยบายในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
เร่งด่วนและ เพ่ือบูรณาการกับระบบเศรษฐกิจโลกภายหลังที่ตกอยู่ภายใต้การบริหารที่ผิดพลาดในช่วง
ระบบกัดดาฟี รวมทั้งประสงค์จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพหลากหลายสาขาและเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับต่างประเทศ กอปรกับเศรษฐกิจลิเบียเติ บโตใน
ระดับสูงหลังสงครามกลางเมือง ในปี ๒๕๕๔ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับการค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ือการบริโภคและการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนการเติบโตของภาคเอกชนลิเบียซึ่งกลายเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  

ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่สูง จึงน่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการสินค้าของลิเบีย โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหาร ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออ านวยของลิเบีย ภาครัฐและภาคเอกชน
ไทย ควรร่วมมือกันสร้างกลไกการหารือและการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับ
ลิเบีย อาทิ การจัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยเมืองเบนกาซีซึ่งเป็นศูนย์การค้าและธุรกิจที่ส าคัญใน
ภาคตะวันออกของลิเบียเพ่ือประสานงานและส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ การจัดตั้ง Joint Business 
Council และการน าคณะผู้แทนการค้าของไทยเดินทางบุกตลาดลิเบียก่อนที่ต่างชาติจะเข้ายึดครอง
ตลาดการค้าและการลงทุนลิเบียในระยะต่อไป โดยในระยะแรกภาครัฐควรเป็นผู้ชี้น าและใช้ข้อมูลแก่
ภาคเอกชนไทย โดยเน้นให้ภาคเอกชนสามารถจับคู่ทางการค้าหรือหาตัวแทนด้านการค้าและหุ้นส่วน
การลงทุนที่น่าเชื่อในลิเบียเป็นผู้ด าเนินการ ทางธุรกิจในลิเบียให้กับนักธุรกิจไทยซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มี
ประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ในลิเบีย ตลอดจนควรเน้นการประชาสัมพันธ์
สินค้าไทยและการจัดท าตราสินค้าเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในลิเบีย
 นอกจากนั้น ไทยน่าจะมีโอกาสร่วมมือกับลิเบียในด้านการลงทุน เนื่องจากลิเบียเป็นแหล่ง
ส ารองน้ ามันดิบขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือและให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศหลังสงครามกลางเมืองในลิเบีย กอปรกับ
ไทยมีบริษัทก่อสร้างและองค์กรด้านพลังงานที่มีศักยภาพในการร่วมมือกับลิเบีย ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อ
โอกาสการส่งออกแรงงานฝีมือไทยเข้าร่วมในโครงการก่อสร้างและพลังงานในลิเบียด้วย ทั้งนี้ ไทยควร
ค านึงถึงความเสี่ยงและข้อจ ากัดอัน เป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัยภายในลิเบียและด้านกฎระเบียบ
การค้าและการลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการทางธุรกิจการค้าและการลงทุนในลิเบียที่อาจยังล้าหลัง 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและสังคมกับเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนภายหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบียในปี ๒๕๕๔ ไทยจะมีโอกาสในการ



ฉ 

เสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนมากกว่าด้านการเมืองและ
สังคมในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ดังเห็นได้จากศักยภาพการน าเข้าของลิเบียและการส่งออกของไทยไปยัง
ลิเบียในปี ๒๕๕๕ มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งศักยภาพในความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียใน
ด้านพลังงาน การก่อสร้าง และภาคแรงงานซึ่งขณะนี้แรงงานไทยได้เริ่มทะยอยเดินทางกลับไปท างาน
ในลิเบียบ้างแล้วหลังจากที่อพยพกลับไทยหลังสงครามกลางเมืองในลิเบีย และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นตาม
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ของลิเบีย ในขณะที่ในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ไทยกับลิเบียยังไม่มีโอกาสสร้างความคืบหน้าที่ชัดเจนในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมอันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลิเบีย  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไทยจะมีโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนมากกว่าด้านการเมืองและสังคม แต่ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย
ในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนยังมีขอบเขตจ ากัด ไทยจึงควรให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้าง
ความร่วมมือ กับลิเบียในด้านการเมืองและสังคมเพ่ือเป็นกลไกที่ช่วยปูทางไปสู่การขยายความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนต่อไป โดยในระยะแรกภาครัฐของไทยและสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงตริโปลี และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องยังจ าเป็นที่จะต้องมีบทบาทในการให้ข้อมูลและช่วยชี้น า
ภาคเอกชนซึ่งยังไม่มีประสบการณ์และข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลิเบีย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตร นัก
บริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ซึ่งจัดท าขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาและได้เสร็จเรียบร้อยด้วยความ
อนุเคราะห์  จากผู้ที่ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่  
เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดท ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ กระผมจึงใคร่ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ โดยเฉพาะผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติฯ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้แนวทางในการจัดท ากรอบ
การศึกษาและวิเคราะห์ของรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้อย่าง ดียิ่ง 

นอกจากนั้น ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตจุมพล มนัสช่วง ที่ได้ให้แนวทาง ข้อมูล และ
ค าแนะน าส าหรับการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ตั้งแต่ต้น รวมทั้งคุณวีร์ ชาญสง่าเวช 
เลขานุการเอก ที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ในลิเบีย รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่
ได้จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการทูต (นบท.  รุ่นที่ ๕ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ
สถาบันฯ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ 

โดยหวังว่ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของไทยในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบีย และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
 

รังสรรค์ มณีโรจน์ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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๑.๑ ภูมิหลัง - ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  ค าถามในการศึกษา ๓ 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๓ 
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๒.๒  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๑๑ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๒ 

บทที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในลิเบียกับโอกาสของไทยในมิติการเมือง 
 และสังคม   ๑๔ 

๓.๑ สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมในช่วงระบอบกัดดาฟี ๑๔ 
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมภายในลิเบียในช่วงการ

เปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย  ๑๕ 
๓.๓  ข้อจ ากัดทางการเมืองและสังคมหลังการปฏิวัติประชาชน ๑๙ 
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ระบอบกัดดาฟี ๒๒ 
๔.๒  โครงสร้างและองค์ประกอบระบบการบริหารเศรษฐกิจของลิเบียภายหลัง

การปฏิวัติประชาชน ๒๒ 
๔.๓ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการ

ลงทุน ๒๔ 
๔.๔ อุปสรรคและข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในการเสริมสร้าง

ความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย ๓๒ 
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๑.๑ ภูมิหลัง - ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา   
ลิเบียเป็นประเทศอาหรับในภูมิภาคแอฟริกาเหนือที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับแต่ยุคกรีก

โบราณ คาร์เทจ และโรมัน โดยอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติมายาวนานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
๒๔๕๔ ลิเบียอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลี จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ สมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติได้มีข้อมติให้ลิเบียได้รับเอกราชจากอิตาลี โดยกษัตริย์ Idris ซึ่งเป็นผู้น าในการ
ต่อต้าน การปกครองของอิตาลีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเป็นผู้น าในการเจรจาจนน าไปสู่
การประกาศ เอกราชเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๔ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ และต่อมาเมื่อ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๒ กลุ่มนายทหารน าโดยพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี (Muammar Qaddafi) ได้
ก่อการรัฐประหารยึดอ านาจจากกษัตริย์ Idris ในช่วงการปกครองลิเบีย พันเอกกัดดาฟีได้ด าเนิน
นโยบายตามแนวทางการเมืองของตนซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีสากลที่ ๓ (Third Universal Theory)๑ อัน
เป็นการผสมผสานระหว่างแนวทางสังคมนิยมกับแนวคิดของศาสนาอิสลาม รวมทั้งแนวทางต่อต้าน
ชาติตะวันตก  

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลิเบียครั้งใหม่ได้เริ่มก่อตัวภายหลังการเกิดปรากฏการณ์
กระแสการชุมนุมประท้วงในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Arab Spring) ซึ่งได้เกิดขึ้นครั้งแรก
ในกรุงตูนิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของตูนีเซีย หรือเรียกว่าการปฏิวัติ Jasmine Revolution ซึ่งได้สร้าง
กระแสการประท้วงเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยจากผู้ปกครองประเทศและท าให้สามารถ  ขับไล่
ประธานาธิบดี Zine El Abidine Ben Ali ผู้น าของตูนีเซียออกจากต าแหน่งในกลางเดือนมกราคม 
๒๕๕๔ โดยกระแสการชุมนุมประท้วงทางการเมืองในตูนีเซียได้ส่งกระแสการปฏิวัติประชาชนออกไป
ทั่วภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือไปจนถึงตะวันออกกลาง รวมทั้งในอียิปต์ซึ่งได้เกิด  การปฏิวัติ ๒๕th 
January Revolution ล้มล้างรัฐบาลของประธานาธิบดี Muhammad Hosni El Sayed Mubarak 
ผู้น าอียิปต์  

ความส าเร็จของการชุมนุมประท้วงขับไล่ผู้น าในตูนีเซียและอียิปต์เป็นแรงบันดาลใจให้
ประชาชนลิเบียซึ่งไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลกัดดาฟีอยู่แล้ว ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงเพ่ือ
กดดันรัฐบาลพันเอกกัดดาฟีอย่างสันติในช่วงแรกเพ่ือให้ด าเนินการปฏิรูปทางการเมืองให้สิทธิเสรีภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แต่รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ต่อมาการประท้วงขับไล่พันเอกกัดดาฟีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่เมือง
เบนกาซี (Benghazi) ซ่ึงต้ังอยู่ทางภาคตะวนัออกของประเทศ 

                                                 
๑ Ronald Bruce ST John, Libya From Colony to Independence (Oxford: One world Publications, 

2008), p 157. 
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ต่อมา เหตุการณ์ได้ลุกลามเมื่อมีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและ มีผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้น การชุมนุมได้ขยายไปยังเมืองต่าง ๆ อาทิ เมือง Al Bayda 
เมือง Zintan เมือง Darnah เมือง Misurata เมือง Zawiya และเมือง Tobruk และได้ขยายเข้าสู่กรุง
ตริโปลีซึ่งเป็นเมืองหลวงเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

สถานการณ์ทางการเมืองในลิเบียได้เริ่มพลิกผันเมื่อรัฐบาลได้ใช้ก าลังทหารปราบปราม
ประชาชนอย่างรุนแรง และได้ขยายตัวจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลกลายเป็นสงครามกลาง
เมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้าน เนื่องจากรัฐบาลได้ปราบปรามผู้ชุมนุมและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล
ด้วยก าลังต ารวจ ทหาร พร้อมอาวุธร้ายแรง และการใช้เครื่องบินรบ เรือรบ ปืนใหญ่ และรถถังโจมตี
เมืองต่าง ๆ ที่ถูกฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยึดครอง กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลพันเอกกัดดาฟีมาจากหลากหลาย
อาชีพ อาทิ อดีตนักการเมือง ผู้น าเหล่าทหาร นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้น าชนเผ่าต่ างๆ ได้รวมตัวกัน
และจัดตั้งองค์กรทางการเมืองที่เรียกว่า National Transitional Council of Libya (NTCL) หรือ
สภาถ่ายโอนอ านาจแห่งชาติ เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนลิเบีย และเป็นองค์กรกลางที่ช่วย
สนับสนุนฝ่ายต่อต้านในการสู้รบกับกองก าลังของรัฐบาลลิเบีย รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือน าไปสู่การ
ปกครองลิเบียใหม่หลังจากได้รับชัยชนะจากการสู้รบ 

ในระหว่างสงครามกลางเมืองในลิเบีย นานาชาติได้มีบทบาทในการสู้รบในลิเบียนับตั้งแต่
การรับรองข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๙๗๓ (๒๐๑๑  โดยกองก าลัง ผสม
นานาชาติน าโดยกองก าลังรัฐสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic 
Treaty Organization – NATO) ได้เข้าโจมตีลิเบียและสนับสนุนฝ่ายต่อต้านในการสู้รบ ต่อจากนั้น
สถานการณ์การสู้รบได้ด าเนินต่อไปจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ กองก าลัง ฝ่ายต่อต้าน
ปฏิบัติการเข้ายึดกรุงตริโปลีได้ส าเร็จ และสามารถยึดเมืองต่าง ๆ ไว้ในการควบคุม และเมื่อวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ กองก าลังของ NTCL สามารถยึดเมือง Sirte ซึ่งเป็นเมืองใกล้กับบ้านเกิดของพันเอก
กัดดาฟีได้โดยสมบูรณ์ และได้จับกุมตัวพันเอกกัดดาฟีในสภาพถูกยิงท่ีศีรษะและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

การเสียชีวิตของพันเอกกัดดาฟี ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของลิเบียภายหลังการ
ปกครองของระบอบกัดดาฟีในลักษณะอ านาจนิยมมายาวนานถึง ๔๒ ปี และถือเป็นความส าเร็จใน
การโค่นล้มรัฐบาลอ านาจนิยมอีกครั้งหนึ่งในปรากฏการณ์ Arab Spring โดย NTCL ในฐานะองค์กร
ตัวแทนประชาชนลิเบียได้พยายามสถาปนาระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและน าลิเบียเข้าสู่
ระบบการเมืองใหม่ หรือ New Libya เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

ในช่วงแรก ลิเบียอยู่ภายใต้การบริหารของ NTCL ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มต่อต้านพัน
เอกกัดดาฟีในช่วงการปฏิวัติประชาชน โดยสมาชิกขององค์กรประกอบด้วยนักวิชาการ นักกฎหมาย 
นายทหาร และผู้บริหารในรัฐบาลชุดเก่าบางคนที่ได้แปรพักตร์ และเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
NTCL ได้ประกาศอิสรภาพของลิเบียและเริ่มบริหารประเทศในฐานะรัฐบาลรักษาการ โดยให้
ความส าคัญสูงสุดต่อการฟ้ืนฟูบรูณะประเทศ การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางการเมือง โดย
มีนายมุสตาฟา อับดุล จาลีล (Mustafa Abdul Jalil) เป็นประธาน และมีรัฐบาลรักษาการน าโดยนาย
อับดราฮิม อัล-เคบ (Abdurrahim al-Keib) ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่บริหารประเทศ



๓ 

เป็นการชั่วคราว และต่อมาได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕  

สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลิเบียมี  หน้าที่ส าคัญ
ในการเจรจาเพื่อแต่งตั้งรัฐบาลรักษาการ โดยรัฐบาลนี้จะมีหน้าที่บริหารประเทศเป็นเวลาประมาณ ๑ 
ปี และก ากับดูแลการร่างรัฐธรรมนูญโดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือก าหนดรูปแบบ
การปกครองและจัดการเลือกตั้งทั่วไป ต่อมา NTCL ได้มอบอ านาจให้กับรัฐสภาแห่งชาติ (General 
National Congress  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยรัฐสภาแห่งชาติได้เลือก นาย Mohamed 
Magarief ซึ่งเป็นคนเมืองเบนกาซีจากพรรค National Front Party ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา
แห่งชาติเพ่ือท าหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศต่อไป๒ โดยนาย Magarief เคยด ารงต าแหน่ง
เอกอัครราชทูตลิเบียประจ าอินเดียในระบอบกัดดาฟี แต่ได้ลาออกเมื่อปี ๒๕๒๓ และจัดตั้งกลุ่ม 
National Front for the Salvation of Libya เพ่ือต่อต้านระบอบกัดดาฟี๓  

การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring เป็นจุด
เปลี่ยนทางการเมืองครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์ของลิเบียเพ่ือด าเนินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและ
การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ในขณะเดียวกัน ลิเบียยังต้องเผชิญกับเงื่อนไขของสถานการณ์
ต่างๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 

 
๑.๒  ค าถามในการศึกษา  

ภายใต้สภาพการณ์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบียดังกล่าว ไทยจะมีโอกาส
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียเพ่ิมมากขึ้นในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมได้อย่างไรบ้าง และมิติความร่วมมือด้านใดที่ไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบีย
ได้อย่างเด่นชัดมากที่สุด 

  
๑.๓  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๓.๑  ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยภายในลิเบียในช่วงก่อนการปฏิวัติประชาธิปไตยในลิเบีย
กับช่วงภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring และการปฏิวัติประชาธิปไตยในลิเบียในมิติการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

๑.๓.๒  วิเคราะห์โอกาสและ/หรือข้อจ ากัดส าหรับไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง  

  

                                                 
๒ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ภาพรวม

ความสัมพันธ์ไทย – ลิเบยี : แฟ้มข้อมูลและประเด็นสนทนาส าหรับคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศในโอกาส
เยือนลิเบยีหลังการเปลีย่นแปลงทางการเมือง,” ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕.  

๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปล,ี “โทรเลขท่ี TIP ๑๒๘/๒๕๕๖,” ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖. 



๔ 

๑.๔  ขอบเขตการศึกษา/วิธีด าเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีการศึกษา (ประเภทของการศึกษาและ
การเก็บข้อมูล) 

๑.๔.๑  ขอบเขตการศึกษา 
๑   วิเคราะห์สาเหตุที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของลิเบียภายหลัง

ปรากฏการณ์ Arab Spring และการปฏิวัติประชาชนในลิเบียว่าเปลี่ยนแปลงไปจากช่วง การปกครอง
ของระบอบกัดดาฟีอย่างไร  

๒   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของลิเบีย และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของลิเบียภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพ่ือบริหารประเทศตามวีถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบันระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 
เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาส/ข้อจ ากัดของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ลิเบีย 

๓   ศึกษาข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในช่วง
ระบอบกัดดาฟี และภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวของลิเบียและข้อมูลตามข้อ (๒  เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการของไทยต่อลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ของลิเบียสู่ความเป็นประชาธิปไตย  

๑.๔.๒  วิธีด าเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาหัวข้อเรื่องดังกล่าวของรายงานฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาและค้นคว้าจาก

เอกสารซึ่งประกอบด้วย 
๑   วรรณกรรมเกี่ยวกับลิเบียฉบับภาษาอังกฤษ 
๒   วารสารและสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๓   หนังสือพิมพ์ on-line ซึ่งเป็นที่รู้จักของชุมชนนักการทูต นักธุรกิจ และองค์กร

ต่างๆ ในลิเบียซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ของลิเบีย อาทิ Libyan 
Herald และ Tripoli Post รวมทั้ง The Economist, Aljazeera เป็นต้น  

๔   เอกสารราชการของไทย และเอกสารเผยแพร่ของไทยและลิเบีย 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียอาจ

ต้องประสบข้อจ ากัดเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลบางประเภท โดยเฉพาะข้อมูลของฝ่ายลิเบียซึ่งเป็น
ประเทศท่ีไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือสถิติ แม้แต่ข้อมูลส ามะโนประชากรของประเทศ รวมทั้งไม่มี
ระบบหนังสือพิมพ์รายวัน และระบบการวางจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั้งภาษาอารบิกและ
ภาษาอังกฤษที่แน่นอนและมีมาตรฐานเช่นประเทศอ่ืนๆ ที่มีความก้าวหน้าทางสังคม  

 
๑.๕  สมมุติฐานการศึกษา 

สภาพการณ์ในลิเบียที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการปฏิวัติประชาชนเพ่ือล้มล้างระบอบกัด
ดาฟีในปี ๒๕๕๔ น่าจะเปิดโอกาสให้ไทยสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจกับลิเบียได้อย่างเด่นชัดมากกว่าด้านอื่น ๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบีย 

 



๕ 

๑.๖  ประโยชน์ของการศึกษา  
๑.๖.๑  เป็นการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลิเบียและความสัมพันธ์ระหว่างไทย

กับลิเบียเพ่ิมมากขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของลิเบียไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย 

๑.๖.๒  เป็นการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิเบียในมิติ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

  
๑.๗  นิยามศัพท์/ การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญ 

Arab Spring หมายถึง ปรากฏการณ์กระแสการชุมนุมประท้วงทางเมืองซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ในตูนีเซีย และได้แพร่ขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ในแอฟริกาตอนเหนือ 
รวมทั้งลิเบีย และในตะวันออกกลาง  

 



 

  
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวจัิย–ศึกษา หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/  
กรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎี   
๒.๑.๑  แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Interdependence) 

 การจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ได้น ากรอบแนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
ระหว่างประเทศ (Interdependence) ซึ่งปรากฏในหนังสือ Power and Interdependence : 
World Politics in Transition และยุทธศาสตร์ไทย รวมทั้งนโยบายต่างประเทศไทยเป็นกรอบใน
การศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายโอกาสของไทยและการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิเบีย
ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้เสนอแนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกัน และก าหนดกรอบการวิเคราะห์การเมืองโลกร่วมสมัยในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันและ
กัน โดยกล่าวว่า ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๒๐ ที่พัฒนามาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มี
ลักษณะเป็นระบบโลกที่มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกันมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการ
สื่อสารระหว่างกันอย่างสลับซับซ้อน (complex interdependence) อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีลักษณะที่ส าคัญ คือ๑ 

๑   ระบบสังคมโลกมีความสัมพันธ์อย่างสลับซับซ้อน ประเทศต่างๆ มีช่องทางใน
การติดต่อกันได้หลายช่องทาง การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันทางเศรษฐกิจและสังคมจะท าให้โลก
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

๒   นโยบายต่างประเทศจะครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆ มากมาย และทุกเรื่อง
มีความส าคัญอย่างเท่าเทียมจนไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญได้อย่างเด่นชัด 

๓   ก าลังทหารลดระดับความส าคัญลง และไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ  

Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้อธิบายด้วยว่าอ านาจและการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีผลกระทบต่อกัน การพ่ึงพาอาศัยกันและ
กันมีทั้งทางด้านการทหาร เศรษฐกิจ และสังคม และได้ตั้งค าถามด้วยว่า การเมืองโลกจะมีลักษณะ
ส าคัญอย่างไร หากการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวออกไป การพ่ึงพาอาศัยกันและ
กันระหว่างประเทศจะส่งผลต่อการเมืองโลกและพฤติกรรมของรัฐ แต่การกระท าของรัฐบาลจะ
ก าหนดรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน โดยรัฐบาลสามารถก าหนดและควบคุมความสัมพันธ์

                                                 
๑ Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Power and Interdependence( Canada: Little, Brown and 

Company, 1997 , p. 25. 

 



๗ 

ระหว่างรัฐ ตามแนวความคิดนี้ผลประโยชน์ภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างมาก 

Interdependence ในฐานะที่เป็นกรอบการวิเคราะห์ 
Interdependence ความหมายในเชิงวิเคราะห์หมายถึง สถานการณ์ซึ่งผู้แสดง

หรือเหตุการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบมีผลกระทบซึ่งกันและกัน การพ่ึงพาอาศัยกันและกันหมายถึง
การพ่ึงพิงกัน สถานการณ์ดังกล่าวมิได้บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดี การพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างรัฐอาจ
ท าให้ประเทศที่พ่ึงพาอาศัยกันและกันมีความมั่งคั่งมากขึ้นหรือจนลงก็ได้ นาย Jean Jacques 
Rousseau ได้กล่าวว่าการพ่ึงพาอาศัยกันและกันอาจน าไปสู่ความขัดแย้งก็ได้ แต่ในบางโอกาสอาจ
ส่งผลกระทบต่างตอบแทนระหว่างรัฐหรือผู้แสดงของประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป็นผลจากการด าเนินการติดต่อระหว่างกัน อาทิ การไหลเวียนของเงินตราสินค้า ประชาชน และ
ข่าวสารข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ  

การพ่ึงพาอาศัยกันและกันเป็นปฏิสัมพันธ์ต่างตอบแทนระหว่างกันหรือมีผลกระทบ
โดยตรงและโดยตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดระหว่างผู้แสดงเท่านั้น ลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
มิใช่เพียงการติดต่อระหว่างกัน แต่ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้อง
เสีย และขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับประโยชน์กลับคืนมากกว่าสิ่งที่ต้องสูญเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ หรือ
อาจเป็นประเด็นของการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักการหรืออุดมการณ์ของผู้แสดงและ
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไม่อาจยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์แบบการพ่ึงพาอาศัยกันและ
กันจะมีลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน๒ 

Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้เสนอแนวคิดที่ส าคัญ กล่าวคือ ใน
ระบบที่มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกันอย่างสลับซับซ้อน การพ่ึงพาอาศัยกันและกันจะก่อให้เกิดการ
ต่อรองทางการเมืองแทนการใช้ก าลังทหาร โดยก าหนดแนวทางการพิจารณารูปแบบการพ่ึงพาอาศัย
กันและกันใน ๒ ประเด็น ได้แก ่

๑   พิจารณาวิเคราะห์ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับและ/หรือ 
๒   พิจารณาผลที่ได้รับและการขยายตัวของประเด็นที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์

ระหว่างกันโดยเปรียบเทียบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง๓ 
ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์แนวคลาสิกได้ใช้แนวทางแรกในการวิเคราะห์บนหลักความ

ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) แต่ยังมีความคลุมเครือในข้อพิจารณา
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันว่าจะสามารถแบ่งสรรระหว่างกันอย่างไร ดังนั้น ประเด็นด้าน
การเมืองของการพ่ึงพาอาศัยกันและกันยังคงเกี่ยวข้องกับข้อพิจารณาทางการเมืองแบบเดิมที่ว่า ใคร
ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการด าเนินความสัมพันธ์ดังกล่าว  

นอกจากนั้น แนวคิดนี้ยังค านึงถึงการใช้การพ่ึงพาอาศัยกันและกันทางด้าน
เศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับประเทศที่
ต้องพ่ึงพาอาศัยอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่า เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน  

ดังนั้น การวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกันในเชิง
                                                 
๒ Ibid., pp. 8 – 9. 
๓ Ibid., p. 10. 



๘ 

การเมืองระหว่างประเทศ สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยกันและกันที่ไม่เท่าเทียมกัน 
(asymmetrical interdependence) อันเป็นที่มาของอิทธิพลทางการเมืองและอ านาจการต่อรองใน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ โดยรัฐที่พ่ึงพึงน้อยกว่าอาจมีอิทธิพลในการเป็นฝ่ายรุกหรือมีอ านาจต่อรองใน
ความสัมพันธ์มากกว่า แต่อ านาจการต่อรองที่เกิดขึ้นอาจมีข้อจ ากัดในตัวเองโดยอาจไม่น าไปสู่ผลลัพธ์
ตามที่คาดหวัง ในการเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่พ่ึงพาอาศัยกันและกันอาจได้รับผลกระทบ
จากกฎเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นบรรทัดฐาน ( international regime) ในระบบการเมือง 
ดังนั้น การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่พ่ึงพาอาศัยกันและกันอาจใช้กฎเกณฑ์ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เฉพาะด้านหรือไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน ทั้งนี้ รูปแบบความสัมพันธ์แบบการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกันไม่ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเสมอไป แต่อาจเป็นสาเหตุที่น าไปสู่
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทัศนะในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอ านาจในความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัย
กันและกันระหว่างประเทศ จ าเป็นต้องสามารถแยกความแตกต่างระหว่างมิติการพ่ึงพาอาศัยกันในมิติ
ของภาวะความอ่อนไหว (sensitivity interdependence) กับภาวะความเปราะบาง (vulnerability 
interdependence) ที่เกิดขึ้นในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 

ภาวะความอ่อนไหวเกี่ยวข้องกับระดับของการตอบสนองตามกรอบนโยบาย หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอีกประเทศหนึ่ง
ได้เร็วและมากน้อยเพียงไร การวัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมิใช่วัดจากปริมาณการหลั่งไหลข้าม
พรมแดน แต่ต้องวัดโดยดูจากระดับผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันในระดับสังคมและรัฐบาล และภายใต้กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เนื่องจากยังคงยึดถือกฎเกณฑ์ภายในและระหว่างประเทศบางอย่างที่มีอยู่ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
ยุโรปตะวันตกได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นในปี ๒๕๑๔ ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๗ เนื่องจาก
ยังไม่มีนโยบายทางเลือกด้านพลังงานอ่ืนๆ การพ่ึงพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่มีความอ่อนไหว
อาจเป็นประเด็นด้านสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจก็ได้ ขณะที่การเติบโตอย่างรวดเร็วของการสื่อสาร
ข้ามประเทศจะช่วยตอกย้ าภาวะความอ่อนไหวดังกล่าว ขณะที่การพ่ึงพาอาศัยกันและกันในมิติของ
ภาวะความเปราะบาง (vulnerability interdependence) จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แสดงใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ หรือการพิจารณาต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสิ่งที่ต้องสูญเสีย
ไปจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย  

ในบริบทของต้นทุนที่รัฐต้องเสียไปกับการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ภาวะความ
อ่อนไหวที่เกิดขึ้นกับรัฐ หมายถึง ภาวะที่รัฐผู้แสดงได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์
ภายนอกก่อนที่จะมีโอกาสปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ขณะที่ภาวะความ
เปราะบาง หมายถึง ภาวะที่รัฐผู้แสดงได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภายนอกแม้หลังจากที่ได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายไปจากเดิมแล้ว การพ่ึงพิงแบบเปราะบางสามารถวัดได้จากต้นทุนหรือสิ่งที่ ต้อง
สูญเสียจากการปรับเปลี่ยนนโยบายตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายไปจากเดิมจึงสามารถลดความเปราะบางของรัฐที่จะได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภายนอก  

นอกจากนั้น ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมืองของความสัมพันธ์



๙ 

แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เพ่ือให้ทราบปัจจัยอันเป็นข้อจ ากัดทางสังคมการเมืองที่มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจก่อให้เกิดภาวะความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยปัจจัย
ดังกล่าวจะช่วยให้สามารถพิจารณาได้ว่า รัฐผู้แสดงใดสามารถเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ในเกมส์
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน การก าหนดแนวโน้มภาวะความเปราะบางของรัฐใดรัฐหนึ่งขึ้นอยู่กับว่ารัฐ ผู้
แสดงสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงไรเพ่ือขจัดหรือลดผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภายนอก และ/หรือรัฐ ผู้แสดงต้องแบกรับต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ใหม่มากน้อยเพียงไร  

กรอบแนวคิ ดความสัมพันธ์ ระหว่ างการพ่ึงพาอาศัยกันและกันกับอ านาจ
(interdependence and power) ได้แสดงให้เห็นว่า การพ่ึงพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่สร้าง
ภาวะความอ่อนไหวระหว่างกันมีความส าคัญน้อยกว่าการพ่ึงพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่สร้าง
ภาวะความเปราะบางซ่ึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างพลังอ านาจให้กับรัฐผู้แสดง  

การพ่ึงพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่มีภาวะความเปราะบางเกี่ยวข้องกับมิติการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ซึ่งไม่มีในมิติของภาวะความอ่อนไหว แต่ไม่ใช่หมายความว่า รูปแบบการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันในภาวะที่มีความอ่อนไหวไม่มีความส าคัญ ในเชิงการเมือง เนื่องจากความอ่อนไหวที่
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะท าให้ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกันได้รับแรงกดดันทางการเมือง
เพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ นักวิเคราะห์และผู้ก าหนดนโยบายต้องพิจารณาลักษณะการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกันในภาวะที่มีความเปราะบางเมื่อต้องการก าหนดยุทธศาสตร์ โดยนโยบายที่
เหมาะสมต้องตั้งอยู่บนหลักการวิเคราะห์ภาวะความเปราะบางตามความเป็นจริงและที่สามารถเป็น 
ไปได้ (actual and potential vulnerabilities) ความพยายามในการควบคุมการพ่ึงพาอาศัยกันและ
กันให้อยู่ในภาวะที่มีความความอ่อนไหวที่ขาดดุลภาพในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (asymmetrical 
sensitivity interdependence) จะไม่ประสบผลส าเร็จ หากละเลยการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ใน
ภาวะทีมีความเปราะบาง นอกจากนั้น การใช้ยุทธศาสตร์การควบคุมความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน
และกันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาวะที่มีความเปราะบางจะไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจาก
จะต้องเผชิญกับยุทธศาสตร์ต่อต้านของอีกฝ่ายหนึ่ง  

แนวโน้มความเปราะบางอาจใช้กับทั้งความสัมพันธ์ในมิติสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ อาทิ ความเปราะบางของสังคมหนึ่งต่อขบวนการหัวรุนแรงข้ามชาติขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ในการปรับนโยบายของประเทศเพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น๔ 

ตามหนังสือดังกล่าว Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้ชี้ให้เห็นว่า 
ภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี ๒๕๓๒ ประเด็นทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นสิ่งส าคัญใน
การเมืองโลก ระบบการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วโลกได้ขยายตัวมากขึ้นอัน
เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน บทบาทของตลาดสินค้าที่เพ่ิมขึ้น
อันเป็นผลจากเทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่ง และทัศนะคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับรัฐและรัฐบาล 
เนื่องจากปริมาณการผลิตทางอุตสาหกรรมเกือบครึ่งหนึ่งมาจากบรรษัทข้ามชาติซึ่งได้สร้างผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและการเมืองภายใน  

                                                 
๔ Ibid., pp. 13 – 19. 



๑๐ 

การเผชิญกับปัญหาการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจมีส่วนต่อการเพ่ิมความ
สนใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น 
การยกระดับสวัสดิการของประเทศและการเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติได้กลายเป็นเป้าหมาย
ทางการเมืองของรัฐ  

ตามหนังสือ Understanding International Conflicts ของ Joseph S. Nye,Jr. 
ได้กล่าวถึงการแข่งขันแบบใหม่ คือ geo-economics ซึ่งได้เข้ามาแทนที่ geo-politics โลกาภิวัตน์
และการพ่ึงพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลของนโยบายเสรีทาง
เศรษฐกิจ๕ 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าประโยชน์ของการศึกษาการเมืองของความสัมพันธ์แบบการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างประเทศ สามารถช่วยก าหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๒.๑.๒  ยุทธศาสตร์ของไทย  
ยุทธศาสตร์ไทยเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของไทยให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ลดความเหลี่ยมล้ า ส่งเสริมการเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๒  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๓  การสร้างความเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๔  การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  

ในการศึกษาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย
ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Apring จึงเป็นส่วนหนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ของไทย ดังนี้๖ 

๑   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจ และรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการส่งออกของไทยใน
ภาวะ ที่เศรษฐกิจโลกก าลังประสบปัญหาและท าให้การส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่ค้าหลักลดลง 
โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารคุณภาพ (ครัวไทยสู่โลก  ความมั่นคง
ทางพลังงานของโลก ศูนย์กลางผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค 
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ 

๒   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมใน
ด้านคุ้มครองผลประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๒.๑.๓  นโยบายการต่างประเทศ 
ในการศึกษาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย

ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของไทย มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรอบนโยบายต่างประเทศ
ของไทย ดังนี้ 

                                                 
๕ Joseph S. Nye, Jr., Understanding International Conflicts (Crawfordsville: R.R. Donnelley and 

Sons Company, 2007), p. 205. 
๖ ส านักนายกรัฐมนตร,ี”เอกสารยุทธศาสตร์ของไทย,” ๒๕๕๖. 



๑๑ 

๑   กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทส าคัญของโลก เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในไทย 
พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย 

๒   สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้ประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและไทย 

๓  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อไทย เพ่ือก่อให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายและ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ 

๔  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทย
และแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่ นฐานในต่างประเทศ 
ส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย 

๕  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทางนโยบาย
ทีมประเทศไทยเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ   
มีคุณภาพ 

๖  ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไทยก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไทยในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความส าคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา" ๗ 

 
๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของ
ไทย ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลในพ้ืนที่ของประเทศลิเบียและเอกสารของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ซึ่งได้
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวในท้องถิ่น อาทิ หนังสือพิมพ์ Libya herald และ
Tripoli Post ซึ่งเป็นที่ยอมรับในลิเบียว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ ในลิเบีย รวมทั้ง
วารสารของ Libya herald ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับข้อมูลลิเบียในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งได้
เผยแพร่ในลิเบียและในเว็บไซต์ เพ่ือใช้ประมวลข้อมูลพัฒนาการด้านต่างๆ ในลิเบียในช่วงหลังการ
ปฏิวัติ Arab Spring ควบคู่ไปกับประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ปฏิบัติราชการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงตริโปลี 

ในการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแนวคิดทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส าคัญ คือ หนังสือ Power and Interdependence : World 
Politics in Transition ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้เสนอแนวคิดการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันในการมองพัฒนาการของการเมืองระหว่างประเทศ โดยได้ให้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

                                                 
๗ กระทรวงการต่างประเทศ, นโยบายต่างประเทศ (ออนไลน์ , ๒๕๕๖. แหล่งที่มา www.mfa.go.th 



๑๒ 

การเมืองโลกในปัจจุบันว่ามีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
และการต่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับมิติความร่วมมือที่หลากหลายมากขึ้น แต่การพ่ึงพาอาศัยกัน
และกันระหว่างประทศจะขึ้นอยู่กับการด าเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งสามารถก าหนดและควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

นอกจากนั้น ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลเอกสารกรอบยุทธศาสตร์ไทยของส านักนายกรัฐมนตรีและ
แนวนโยบายต่างประเทศของไทยจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งอาศัยวรรณกรรมอ่ืนๆ ของ
ต่างประเทศที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับ Arab Spring และประเทศลิเบียในช่วงการปฏิวัติประชาชน อาทิ 
หนังสือ The Arab Spring : Rebellion, revolution and a new world order ของ Tony 
Manhire และหนังสือ Libya from Colony to Revolution ของ Ronald Bruce ST John เป็นต้น 
ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเกิด Arab Spring ในตูนีเซียซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 
๒๕๕๓ ก่อนที่กระแสการปฏิวัติประชาธิปไตยในอาหรับหรือ Arab Spring จะขยายตัวออกไปยัง
ประเทศในแอฟริกาเหนือ คือ อียิปต์และลิเบีย รวมทั้งผลกระทบของกระแส Arab Spring ที่เกิดขึ้น
ในลิเบียควบคู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ในลิเบียที่น าไปสู่การปฏิวัติประชาชนเพ่ือโค้นล้มระบอบกัด
ดาฟีและได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ใหม่ในลิเบียหลังการปฏิวัติประชาชน แม้ว่าหนังสือ
ดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิแต่เขียนขึ้นโดยนักเขียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลิเบียโดยตรงและ
เพ่ิงพิมพ์ในปี ๒๕๕๕ การประมวลข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดดังกล่าว ข้างต้นได้ให้ภาพข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนน าไปสู่การจัดท ากรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ 

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring 
กับโอกาสของไทยได้น ากรอบแนวคิดการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ( interdependence) เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของไทยกับลิเบีย และโอกาสในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในมิติเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชน ควบคู่ไปกับการน ากรอบยุทธศาสตร์
และนโยบายต่างประเทศของไทยและศักยภาพของลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชนเป็นข้อมูลใน 
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียภายใต้
สภาพการณ์ดังกล่าว 

 



 

 
บทที่ ๓ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในลิเบียกับโอกาสของไทยในมิติการเมืองและสังคม 
 
 
ตามท่ีได้เกิดการชุมนุมประท้วงทางเมือง หรือ Arab Spring ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๓ ในกรุงตูนิส ตูนีเซีย และได้ส่งผลให้เกิดการเดินขบวนประท้วงของประชาชนลิเบีย
และน าไปสู่การปฏิวัติประชาชนเพ่ือล้มล้างระบอบกัดดาฟีในเวลาต่อมา โดยวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ ได้กลายเป็นวันการปฏิวัติประชาชนลิเบียซึ่งน าไปสู่หน้าประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของลิเบีย หรื อ 
New Libya และได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของลิเบียครั้งส าคัญภายหลัง
จากที่ลิเบียตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบกัดดาฟีมาเป็นเวลา ๔๒ ปี  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลในบทนี้จึงมุ่งศึกษาให้เห็นการเปลี่ยนผ่านในมิติทางการเมือง
และสังคมของลิเบียจากช่วงระบอบกัดดาฟีมาสู่ช่วงภายหลังการปฏิวัติประชาชน เพ่ือให้เห็นว่า
สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลิเบียในมิติดังกล่าว 
 
๓.๑ สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมในช่วงระบอบกัดดาฟี 

๓.๑.๑  ในด้านการบริหาร  
ลิเบียภายใต้ระบอบการปกครองเดิมก่อนการปฏิวัติ ประชาชนในปี ๒๕๕๔ พันเอก

กัดดาฟีและพวกพ้องที่ใกล้ชิดเป็นศูนย์รวมอ านาจที่แท้จริง และ มีอ านาจการบังคับบัญชาเบ็ดเสร็จใน
การบริหารและก าหนดนโยบายของประเทศ โดยระบอบกัดดาฟีได้จัดตั้งองค์ กรกึ่งทางการเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลในรูปแบบเผด็จการและควบคุมระบบการเมือง การบังคับบัญชา
ทั้งหมดก าหนดจากผู้น า คือ พันเอกกัดดาฟี โดยไม่มีสายการบังคับบัญชาระดับล่างที่ชัดเจน ท าให้ไม่มี
กลไกทางการเมืองและสังคมที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการและไม่มีองค์กรที่มีอ านาจบริหารที่แท้จริง
รองรับระบบการบริหารของประเทศ รูปแบบและแนวทางการบริหารประเทศในช่วงแรกของระบอบ
กัดดาฟียึดถือตาม The Green Book ซึ่งเป็นหนังสือรวมแนวคิดของพันเอกกัดดาฟีซึ่งยึดถือการ
บริหารประเทศตามแนวทางสังคมนิยมและหลักศาสนาอิสลาม หรือผ่านคณะกรรมการ  People’s 
Social Leadership Committee System และ General People’s Committee ซึ่งเป็นองค์กรที่
ระบอบกัดดาฟีจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับรองความชอบธรรมของผู้น าในการบริหารประเทศ 

แม้ว่าระบบการเมืองในช่วงนี้ถูกก าหนดขึ้นในรูปของสภาประชาชน  และ
คณะกรรมการประชาชน แต่โดยความเป็นจริงระบบการเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมของพันเอกกัด
ดาฟีและกลุ่มที่ปรึกษาจ านวนหนึ่งที่มีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องส าคัญ และตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ องค์กร 
RCC ประกอบด้วยพันเอกกัดดาฟีและสมาชิกอีก ๔ คนเป็นกลุ่มผู้น าสูงสุด และต่อมาระบบการ

 



๑๔ 

บริหารประเทศของลิเบียอยู่ภายใต้การปกครองอย่างเบ็ดเสร็จโดยพันเอกกัดดาฟี (one-man rule)๑ 
 รัฐบาลกัดดาฟีเคยประสบกับการเรียกร้องจากประชาชนให้ปฏิรูปการเมือง แต่

รัฐบาลระบอบกัดดาฟีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ได้ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลิเบีย
ไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น อัตราการว่างงานสูง และขาดแคลนที่อยู่อาศัย กอปรกับมีปัญหา การ
คอรัปชั่นอย่างกว้างขวาง  

 นอกจากนั้น รัฐบาลระบอบกัดดาฟีมีกลไกควบคุมภาคสาธารณะอย่างเด็ดขาดทุก
ด้านและยังมีภาพการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งใช้
ระบบอุปถัมภ์และความรุนแรงในการรักษาอ านาจการปกครอง และควบคุมกลไกและระบบการ
เผยแพร่ข่าวสาร พร้อมสร้างเครือข่ายของหน่วยข่าวกรองอย่างกว้างขวาง รัฐบาลมักเผยแพร่ข่าวสาร
ทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อและเชิดชูผู้น าของประเทศเท่านั้น มิใช่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ ตลอดจนใช้นโยบายการกดขี่ของระบบต ารวจรัฐเพ่ือขจัดกลุ่ม
การเมืองหรือประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล ประชาชนไม่มีพลังในการต่อต้าน
ระบอบการปกครองของกัดดาฟีจึงท าให้สภาพบ้านเมืองของลิ เบียส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมีลักษณะเป็น
สังคมปิด ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข่าวสารและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ขณะที่การติดต่อสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

๓.๑.๒  ในทางสังคมและการเมือง  
ระบอบกัดดาฟีได้วางมาตรการในการขจัดและยุบเลิกภาคประชาสังคมทั้งหมดของ

ประเทศอย่างเป็นระบบภายหลังปี ๒๕๑๒ เพราะเกรงว่าองค์กรภาคประชาสังคมอาจเป็นแกนหลักใน
การสร้างแรงต่อต้านรัฐบาลในภายหลัง ยกเว้นองค์กรที่จัดตั้งโดยระบอบกัดดาฟี คือ Qaddafi 
International Charity และ Development Foundation  

 โดยที่ลิเบียมีลักษณะทางสังคมแบบชนเผ่า (tribal society) แต่ละเผ่ามี
เอกลักษณ์เฉพาะในปี ๒๕๓๗ ระบอบกัดดาฟีได้จัดตั้งองค์กรทางสังคมการเมืองที่เรียกว่า People’s 
Social Leadership Committee (PSLC)๒ ประกอบด้วยผู้น าเผ่าจาก ๑๔๐ เผ่า และครอบครัวที่มี
อิทธิพลทั่วประเทศ เพ่ือท าหน้าที่สร้างเสถียรภาพทางสังคมและป้องกันการต่อต้านรัฐบาลจากกลุ่มชน
เผ่า องค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างอย่างหลวมๆ ขณะที่ระบอบกัดดาฟีปิดกั้นการจัดตั้งพรรค
การเมือง สหภาพการค้า กลุ่มหรือชมรมทางสังคม องค์กรผู้ปกครองหรือครู โดยให้เหตุผลว่าระบบ
การปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยทางตรงอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ า เป็นต้องมีตัวแทนประชาชน 
ระบอบการปกครองจึงมิได้ช่วยพัฒนาหรือสนับสนุนองค์กรทางการเมืองหรือสังคมให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกทางการเมืองและสังคม นอกจากนั้น ระบอบกัดดาฟียังจ ากัดสิทธิ
พ้ืนฐานของประชาชน อาทิ เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการสื่อสาร รวมทั้ งความพยามในการ 
ปิดกั้นประชาชนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ที่ส าคัญต่างๆ  

 แนวทางการปกครองประเทศของระบอบกัดดาฟีดังกล่าวได้ท าลายบทบาทและ
                                                 
๑ Ronald Bruce ST John, Libya from Colony to Revolution (Oxford : One World Publication, 2012 , 

pp. 162 – 165. 
๒ Ibid., p. 267. 



๑๕ 

ความแข็งแกร่งขององค์กรและสถาบันทางการเมืองและสังคมที่ควรต้องจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โครงสร้างทางการเมืองและสังคมในระบอบกัดดาฟีจึงได้ ส่งผลกระทบอย่าง
เด่นชัดภายหลังการปฏิวัติประชาชนลิเบีย กล่าวคือ รัฐบาลรักษาการที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือบริหารประเทศ
ต้องเผชิญกับช่องว่างของอ านาจทางการเมืองและสังคม รวมทั้งเผชิญกับภาวะ ที่องค์กรทางการเมือง
และภาคประชาสังคมมีความอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับตูนีเซียและอียิปต์ภายหลังการปฏิวัติ
ประชาชนที่ยังมีองค์กรทางการเมืองและสังคม อาทิ พรรคการเมือง สหภาพหอการค้า และองค์กร
ภาคประชาสังคมที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกลไกทางการเมืองและ สังคมที่ช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประเทศได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง  

ลิเบียเป็นสังคมมุสลิมที่มีความผสมกลมกลืนกัน เนื่องจากประชากรส่วนมาก
ประกอบด้วยมุสลิมนิกายสุนี่ถึงร้อยละ ๙๕ ซึ่งแตกต่างจากอียิปต์และซีเรียที่มีมุสลิมหลายฝ่ายอยู่
ร่วมกันภายในประเทศ นอกจากนั้น ขบวนการมุสลิมหัวรุนแรง๓ ไม่ค่อยมีอิทธิพลในลิเบียซึ่งแตกต่าง
จากอียิปต์ อัลจีเรีย ตูนีเซีย และเยเมน มุสลิมในลิเบียมีลักษณะอนุรักษ์นิยมและใฝ่ศาสนา ความ
ขัดแย้งทางศาสนามีอยู่ในขอบเขตจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในแอฟริกาและตะวันออก
กลาง แม้ว่าเคยเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมุสลิมสายบริสุทธ์ (Salafist) กับกลุ่ม Sufi ในช่วงปี 
๒๕๕๕ แต่นักวิชาการฝ่ายกลุ่ม Sufi ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากกลุ่ม Salafist ได้รับ
การสนับสนุนจากลุ่มอ านาจเก่า คือ นาย Saadi บุตรชายอดีตผู้น ากัดดาฟีซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ไนเจอร์๔ 
นอกจากนั้น ยังมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มศาสนาอิสลามและกลุ่มเสรีนิยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าศาสนา 

นอกจากนั้น ในทางสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนลิเบียโดยเฉพาะทางภาค
ตะวันออกของประเทศยังมีแนวคิดภูมิภาคนิยมเป็นสิ่งที่ฝังใจอยู่กับประชาชนลิเบียเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ จิตส านึกและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติของลิเบียเพ่ิงเริ่มเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับ 
เอกราชจากอิตาลีในปี ๒๔๙๔ โดยเฉพาะภายหลังที่พันเอกกัดดาฟีขึ้นปกครองประเทศในปี ๒๕๑๒ 
แต่แนวคิดภูมิภาคนิยมและการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มในระดับภูมิภาคของลิเบียได้ปรากฏเป็น
ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตย  
 
๓.๒  การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมภายในลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่านทาง

การเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมในลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชน

ในปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
๓.๒.๑  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการปกครองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย  

ภายหลังการปฏิวัติประชาชน อ านาจทางการเมืองในลิเบียเปลี่ยนไปจากระบบการ
แต่งตั้งผู้บริหารจากผู้น าประเทศเป็นระบบการเลือกตั้ง ระบบการเมืองภายในและสังคม ของลิเบียได้
เปลี่ยนรูปแบบจากระบบการเมืองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ที่ให้เสรีภาพทางการเมืองและสังคมแก่ประชาชน ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติประชาชนในวันที่ 
                                                 
๓ Ibid., p. 280. 
๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปล,ี .”โทรเลขท่ี TIP/ ๑๘๙/๒๕๕๕,” ๖ กันยายน ๒๕๕๕,  



๑๖ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เมื่อสภาถ่ายโอนอ านาจแห่งชาติซึ่งจัดตั้งโดยฝ่ายต่อต้านระบอบกัดดาฟีได้
ประกาศวิสัยทัศน์ในการสร้างลิเบียให้เป็นประเทศที่มีความเป็นปึกแผ่น ประชาชน มีเสรีภาพ และ
บ้านเมืองมีความทันสมัยบนพ้ืนฐานของหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยมีรัฐธรรมนูญที่
สามารถถ่วงดุลระหว่างอ านาจบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ รวมทั้ง ให้มีเสรีภาพในการจัดตั้ง
สถาบันทางการเมือง องค์กรด้านพลเรือน สหภาพ องค์กรภาคประชาสังคม พร้อมทั้งให้ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุมทางการเมือง และสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่ง
เคยถูกห้ามในระบอบกัดดาฟีตั้งแต่ปี ๒๕๑๒  

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงโรม อิตาลี สภาถ่ายโอนอ านาจแห่งชาติได้
เสนอแผนงานบริหารของชาติ (road map) ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย โดยยอมรับจุดอ่อนด้าน
เศรษฐกิจในสมัยระบอบกัดดาฟี จึงได้เสนอวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ศักยภาพที่หลากหลาย (diversified economy) และมีระบบสถาบันการเงินภายในประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ๕ 

๓.๒.๒  การจัดตั้งโครงสร้างและกลไกด้านการบริหารและนิติบัญญัติของประเทศตาม
ระบอบประชาธิปไตย  

สภาถ่ายโอนอ านาจแห่งชาติที่จัดตั้งข้ึนในฐานะตัวแทนประชาชนลิเบียระหว่างการ
ต่อต้านระบอบกัดดาฟีซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติโดยประชาชนในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเป็นองค์กรใน
การร่างรัฐธรรมนูญของประเทศ และมีหน้าที่แต่งตั้งรัฐบาลรักษาการบริหารประเทศก่อนน าไปสู่การ
เลือกตั้งทั่วไปเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลที่ถาวร ระบบการเมืองใหม่ของลิเบียไม่ได้ก าหนดนโยบายและบริหาร
ประเทศโดยผู้น าและกลุ่มอ านาจในลักษณะของระบอบเผด็จการก่อนการปฏิวัติประชาชน แต่เป็นไป
ตามกลไกการบริหารประเทศที่ก าหนดไว้อย่างมีแบบแผน และอาศัยการปรึกษาหารือและเจรจากับ
ฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ของประเทศ  

ปัจจุบันรัฐบาลชั่วคราวของลิเบียที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาแห่งชาติมีนาย Ali Zeidan 
เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางเยือนกลุ่มประเทศตะวันตกทั้งสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศใน
ยุโรปตะวันตกและประเทศที่มีความสัมพันธ์พิเศษในตะวันออกลางซึ่งให้ความสนับสนุนลิเบียในการ
ปฏิวัติประชาชนและการต่อสู้โคน่ล้มระบอบกัดดาฟีและเพ่ือขอความสนับสนุนในการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศหลังการปฏิวัติประชาชน จึงมีนัยว่ารัฐบาลของลิเบียในปัจจุบันมีแนวคิดในทาง pro-western 
ขณะที่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงไม่ได้มีอิทธิพลครอบง ารัฐบาลลิเบียในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระบบการเมืองของลิเบียยังมีความผันผวนค่อนข้าง มาก 
เนื่องจากรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลรักษาการที่เข้ามาบริหารงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง มี
ภาระหน้าที่ในการก ากับดูแลการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยังอยู่ในกระบวนการจัดเตรียม โดยคณะกรรม 
การร่างรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณารูปแบบการบริหารประเทศ เนื่องจากยังมีความขัดแย้งทาง
อุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มศาสนาอิสลามและกลุ่มเสรีนิยม รวมทั้งความคิดแบบภูมิภาค
นิยมและเผ่านิยม รัฐบาลจึงต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนแต่ละฝ่ายและเจรจาเพ่ือให้ได้ 

                                                 
๕Ronald Bruce ST John, Libya from Colony to Revolution, p. 287.  



๑๗ 

ข้อยุติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกของประเทศที่มีแนวคิด 
แยกตัวเป็นอิสระหรือผลักดันการปกครองในแบบสหพันธรัฐ หากรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญและความ
เป็นธรรมในด้านการบริหารประเทศต่อภูมิภาคดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งผลิตน้ ามัน ที่
ส าคัญและน ารายได้ส่วนใหญ่เข้าประเทศ ความเป็นภูมิภาคนิยมและเผ่านิยมในลิเบียจึงเป็นประเด็น
ส าคัญที่รัฐสภาแห่งชาติต้องค านึงถึงในการจัดตั้งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี  

ในขณะนี้รัฐบาลรักษาการของลิเบียอยู่ในระหว่างการเจรจากับฝ่ายต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความเป็นเอกภาพของประเทศก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถก าหนดระยะเวลาที่
แน่นอนว่าจะสามารถร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จเมื่อไร รวมทั้งการก าหนดเวลาส าหรับการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไป โดยคาดว่าอาจภายใน ๑ - ๒ ปี  

๓.๒.๓  ระบบพรรคการเมืองและระบบกฎหมายของลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชน 
ภายหลังการปฏิวัติประชาชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรการเมืองเนื่องจากลิเบียยัง

ไม่มีกฎหมายพรรคการเมือง โดยกลุ่มองค์กรการเมืองดังกล่าวได้ส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยผู้แทนจ านวน ๒๐๐ คน ผู้สมัครอิสระจ านวน ๑๒๐ คน และผู้สมัครสังกัดกลุ่มองค์กร
ทางการเมืองจ านวน ๘๐ คน โดยกลุ่มองค์กรทางการเมือง National Forces Alliance (NFA) ได้รับ
ที่นั่งมากที่สุดจ านวน ๓๙ ที่นั่ง รองลงมาคือกลุ่ม Justice and Construction Party (JCP) ซึ่งเป็น
กลุ่มการเมืองที่อิงกับกลุ่ม Muslim Brotherhood ได้รับเลือกตั้งจ านวน ๑๗ ที่นั่ง และกลุ่ม 
National Front Party (NFP) ได้รับเสียงมากเป็นล าดับที่ ๓ คือจ านวน ๓ ที่นั่ง ส่วนที่นั่งที่เหลืออีก 
๒๑ ที่นั่ง เป็นการแบ่งกันระหว่างกลุ่มองค์กรทางการเมือง ๑๘ กลุ่ม ๆ ละ ๑ - ๒ ที่นั่ง๖ 

ผลการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของ
รัฐสภาแห่งชาติยังเป็นผู้สมัครอิสระมากกว่าสมาชิกที่สังกัดกลุ่มองค์กรทางการเมืองซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ประสบการทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย และคงต้องใช้เวลาอีกนาน
พอสมควรกว่ากลุ่มองค์กรทางการเมืองจะสามารถพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงภายใต้ระบบ
กฎหมายพรรคการเมืองของประเทศซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้จัดท าขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักในระบอบ
ประชาธิปไตยในลิเบีย 

การเลือกตั้งรัฐสภาแห่งชาติเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของลิเบีย ได้ซึ่ง
ประสบความส าเร็จอย่างดี ไม่มีรายงานการทุจริต และการใช้ความรุนแรง แม้ว่าลิเบียไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเลือกตั้ง และสถาบันทางการเมืองและภาคประชาสังคมที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้นหลัง
ระบอบกัดดาฟียังไม่มีความเข้มแข็ง ผลการเลือกตั้งได้ยืนยันให้เห็นว่าประชาชนลิเบียมีเจตนารมณ์
ทางการเมืองที่แน่วแน่ในการสร้างระบอบประชาธิปไตยและผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม ขณะที่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงไม่ได้รับความนิยมในลิเบียเหมือนกับในประเทศเพ่ือนบ้าน  

ปัจจุบันรัฐบาลลิเบียยังต้องพยายามสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์
ระหว่างกลุ่มการเมืองภายในประเทศที่ยังมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และผลักดันกระบวนการ
                                                 
๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปล,ี “เอกสารรายงานการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญในลิเบียเมื่อวันท่ี ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕”, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 



๑๘ 

ประชาธิปไตยของประเทศให้เดินหน้าไปสู่การจัดท าร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไป โดยรัฐบาล
ต้องเน้นความส าคัญของงานด้านการเมือง ความมั่นคง และต่างประเทศ  

ดังนั้น หากรัฐบาลยังไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและสร้าง
ความคืบหน้าให้กับกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศที่ต้องล่าช้าออกไปมากเท่าไร อาจเป็น
เงื่อนไขทางการเมืองให้ประชาชนและกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงหรือกลุ่มที่สนับสนุนแนวทางการปกครอง
ประเทศแบบสหพันธรัฐและการแยกตัวเพ่ือปกครองตนเองใช้เป็นเหตุผลเข้ามาสร้างความปั่นป่วน
และความรุนแรง และเข้ามาแทรกแซงพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในลิเบีย ซึ่งจะไม่เป็นผลดี
ต่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการปฏิวัติประชาชน หรือ Arab Spring๗ 

๓.๒.๔  การด าเนินความสัมพันธ์ของลิเบียกับต่างประเทศ  
ภายหลังการปฏิวัติประชาชน ลิ เบียได้ เปิดประเทศเพ่ือติดต่อและด าเนิน

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างเปิดกว้างมากกว่ายุคระบอบกัดดาฟีโดยเน้นการติดต่อสัมพันธ์กับ
ประเทศในแอฟริกา ยุโรป และโลกมุสลิม โดยที่ลิเบียเคยมีบทบาทส าคัญในการเป็นประธาน African 
Union  ในปี ๒๕๕๒ และเป็นประธานกลุ่ม  Arab League  ในปี ๒๕๕๓ ลิเบียเคย มีความขัดแย้งกับ
ยุโรปและอเมริกาซึ่งมองว่าลิเบียในระบอบกัดดาฟีสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ในส่วน
ของไทย หากประสงค์จะติดต่อสัมพันธ์กับลิเบีย จ าเป็นต้องหาทางเข้าพบหารือกับ พันเอกกัดดาฟี ซึ่ง
ตามประสบการณ์นัดพบได้ยากมาก  

 ในสมัยระบอบกัดดาฟี ลิเบียได้พยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ตุรกี บราซิล เกาหลีใต้ และจีน เพ่ือ
ผลประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะในสาขาพลังงานและการก่อสร้างสาธารณูปโภค แต่
ความร่วมมือได้หยุดชะงักในช่วงสงครามกลางเมือง 

ปัจจุบันลิเบียซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน จึงต้องการสร้างความร่วมมือและระดม
ความสนับสนุนจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในทุกมิติจึงปรารถนาที่จะด าเนิน
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างเปิดกว้าง รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับเอเชียซึ่งมี
วัฒนธรรมความร่วมมือที่พร้อมจะหยิบยื่นให้ลิเบียมากกว่าประเทศตะวันตก โดยในระยะแรกของการ
เปลี่ยนผ่าน รัฐบาลของลิเบียได้ด าเนินนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับทั้ง
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการให้ความ
สนับสนุนลิเบียทางการทหารผ่าน NATO และทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วง การปฏิวัติ
ประชาชนและสงครามกลางเมืองในลิเบีย รวมทั้งเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง อาทิ ตุรกี กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน ที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลิเบียในช่วงปฏิวัติประชาชน รวมทั้งประเทศในเอเชีย อาทิ จีน เกาหลี และ
อาเซียน รวมทั้งไทยซึ่งลิเบียมองว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาส าหรับลิเบียในระดับ middle- incomed 
country และรู้จักไทยดีขึ้นเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทยปีละประมาณ ๓ พันคน๘ 

                                                 
๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปล,ี “โทรเลขท่ี TIP ๑๘๙/๒๕๕๕,” ๖ กันยายน ๒๕๕๕. 
๘ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลส าหรับคณะ

ผู้แทนไทยในโอกาสเยือนลิเบีย.” ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕. 



๑๙ 

๓.๒.๕  ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากต่างประเทศกับการพัฒนาและบูรณะประเทศ
ภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบีย  

ลิเบียเพ่ิงผ่านปรากฏการณ์ Arab Spring และสงครามกลางเมือง และมีความ
ต้องการเร่งพัฒนาประเทศในเกือบทุกด้าน และประสงค์ที่จะได้รับความร่วมมือและความสนับสนุน
จากต่างประเทศในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะสามารถ ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน แต่ความช่วยเหลือควรเป็น
ลักษณะที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะและมีความเหมาะสมกับความต้องการของลิเบียโดยตรงมากกว่าเป็น
เพียงกิจกรรมความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ (piecemeal) เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย
ในสายตาของรัฐบาลและประชาชนลิเบียในวงกว้าง แม้ว่าลิเบียจะมีรายได้จาก การขายน้ ามันจ านวน
มหาศาล แต่ยังต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการอีกมากส าหรับการพัฒนาประเทศ โดย
หลายประเทศได้เริ่มให้ความช่วยเหลือลิเบียในรูปแบบโครงการซึ่งได้สร้างความประทับใจต่อรัฐบาล
ลิเบียอย่างมาก อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ตุรกี จอร์แดน เกาหลีใต้ จีน โปร์แลนด์ เป็นต้น  
 
๓.๓  ข้อจ ากัดทางการเมืองและสังคมหลังการปฏิวัติประชาชน 

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ลิเบียยังต้องเผชิญกับความผันแปรของ
เหตุการณ์และเงื่อนไขภายในประเทศและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ รัฐสภาแห่งชาติและ
รัฐบาลรักษาการในการผลักดันกระบวนการทางการเมืองให้ได้รับความสนับสนุนจากทุกฝ่ายในสังคม 
เนื่องจากหลังการปฏิวัติ รัฐบาลรักษาการของลิเบียมีภาระอย่างหนักในการ บริหารและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกด้านให้กับประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาประเทศตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย เนื่องจากพันเอกกัดดาฟีมิได้พัฒนากลไกทางการเมืองและสังคมภายในประเทศที่จะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อเรียกร้องของสังคมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสังคม ลิเบียยังต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายและปัญหาที่เป็นอุปสรรคหลาย
ประการในเส้นทางสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของการปฏิวัติประชาชน 
สิ่งท้าทายและอุปสรรคที่ส าคัญในเรื่องนี้ คือ 

๓.๓.๑  ความล่าช้าในการร่างรัฐธรรมนูญและการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป  
ภายหลังที่มีการจัดตั้งสภาถ่ายโอนอ านาจแห่งชาติซึ่งได้ประกาศอิสรภาพของลิเบีย

จากระบอบการปกครองเดิมเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และเริ่มบริหารประเทศโดยให้ค ามั่นต่อ
ประชาชนว่าจะให้ความส าคัญสูงสุดต่อการเยียวยาประเทศ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ทางการเมือง และจัดการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้งรัฐบาลรักษาการเข้ามาบริหาร
ประเทศ ต่อมาลิเบียได้ประสบผลส าเร็จในการจัดการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์และเป็นประสบการณ์
ประชาธิปไตยครั้งแรกภายหลังการปกครองของระบบเผด็จการอันยาวนาน โดยสภา ร่างรัฐธรรมนูญมี
หน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการบริหารประเทศเป็นเวลา ๑ ปี ก ากับดูแลการร่างรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๖๐ วันและจัดเตรียมการเลือกตั้งภายในเวลา ๑ ปี โดยสภาถ่ายโอนอ านาจแห่งชาติได้มอบ



๒๐ 

อ านาจให้รัฐสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕๙ 
ปัจจุบันกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของลิเบียยังไม่เสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาเพราะ

ความขัดแย้งทางความคิด อาทิ ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ความคิดภูมิภาคนิยมและ
เผ่านิยม รูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐและการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย Political Isolation Law เพ่ือแบ่งแยกบุคคลที่เคยด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในระบอบกัดดาฟีให้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในภาครัฐ ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นยัง
ส่งผลให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการท างานกับระบอบ กัดดาฟีต้อง
ลาออกจากต าแหน่ง อาทิ การลาออกของนาย Mohamed Magarief ประธานรัฐสภาแห่งชาติ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปรับตัวและความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบการเมืองและการบริหารของประเทศ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐสภาแห่งชาติได้ให้การรับรองกฎหมาย Political Isolation 
Law แล้ว แต่ลิเบียยังต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ของกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม รวมทั้งกลุ่มกองก าลังติดอาวุธซึ่งใช้ก าลังข่มขู่ทางการเมืองต่อรัฐบาล และใช้ก าลัง
อาวุธก่อเหตุรบกวนความสงบสุขของสังคมเป็นระยะ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมือง
และความพยายามในการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และการจัดตั้งรัฐบาลถาวร
เพ่ือก าหนดแผนงานการบริหารและพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองยังคง
มีความล่าช้าเนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาความไม่ปลอดภัยและความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศ 

๓.๓.๒  ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศ  
ปัญหาความม่ันคงปลอดภัยในลิเบียเพ่ิมสูงขึ้นทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติประชาชน

เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด และอาญากรรมที่มาจากแรงงานต่างชาติที่เพ่ิมสูงขึ้น
ในช่วงดังกล่าว กอปรกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ดี ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นภายหลังการ ปฏิวัติ
ประชาชน เนื่องจากกองก าลังติดอาวุธต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมในการปฏิวัติยังไม่ยอมวางอาวุธ และมี
อิทธิพลในท้องถิ่น บางกลุ่มตั้งตนอยู่เหนือกฎหมาย รวมทั้งมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มศาสนา 

ในระดับหนึ่ง กอปรกับกลุ่มอ านาจเก่ายังคงแฝงตัวอยู่ในองค์กรด้านความมั่นคง
ของรัฐ (Supreme Security Council – SSC) จนกระทั่งขณะนี้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินกลายเป็นปัญหาที่มีความส าคัญยิ่งยวดส าหรับรัฐบาลลิเบีย เนื่องจากรัฐบาลยังไม่
สามารถควบคุม กลุ่มผู้ถืออาวุธได้ทั้งประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศและความเชื่อม่ันของต่างประเทศ รวมทั้งเป็นอุปสรรคส าคัญในเส้นทางการพัฒนาประเทศ  

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลิเบียได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ โดยลิเบียได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ อิตาลี เป็น
ต้น ในการฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงของลิเบีย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ด าเนินความพยายาม
ในการเจรจากับกลุ่มกองก าลังร่วมปฏิวัติที่ยังไม่วางอาวุธ โดยที่ผ่านมาได้มีกลุ่มก าลังในหลายเขตพ้ืนที่
เริ่มทยอยมอบอ านาจการดูแลพื้นที่ให้กับกองก าลังฝ่ายรัฐบาลเพ่ิมข้ึนแล้ว 

                                                 
๙ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ท่ี TIP ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๕, หน้า ๑. 



๒๑ 

๓.๓.๓  ระบบสังคมและวัฒนธรรมของลิเบีย 
ลิเบียปกครองด้วยระบบสังคมนิยมแบบอาหรับมากว่า ๔๐ ปี จึงยังมีความเข้มงวด

บางประการเกี่ยวกับเรื่องประเพณีและภาษา ประชาชนทั่วไปยังคงยึดติดกับวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การติดต่อระบบราชการยังคงต้อง ใช้ภาษาอารบิก 
หรือหนังสือภาษาอารบิกเท่านั้น ระบบงานราชการมีความล่าช้าซึ่งต้องอาศัยการติดตามความคืบหน้า
อย่างใกล้ชิดและความสามารถในการเข้าถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่าการติดต่อประสานงานผ่าน
ระบบงานปกติ นอกจากนี้ ลิเบียยังไม่มีระบบไปรษณีย์ปกติ ป้ายถนน สถานที่ อาคาร ร้านค้าต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นภาษาอาหรับ โดยยังไม่มีการน าภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษาราชการควบคู่กับภาษาอารบิก 
จึงเป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งในการติดต่อราชการและธุรกิจส าหรับชาวต่างชาติ  

โดยที่ลิเบียมีลักษณะสังคมปิดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคย
กับการติดต่อกันในวัฒนธรรมแบบอาหรับและศาสนาอิสลาม แม้ว่าสังคมเริ่มเปิดสู่วัฒนธรรมตะวันตก
ผ่านสื่อดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศ แต่ยังคงไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับ
วัฒนธรรมอื่นๆ จากต่างประเทศ ส าหรับประเทศในเอเชีย ชาวลิเบียส่วนใหญ่อาจ รู้จักเกาหลี จีน แต่
ยังไม่รู้จักประเทศในอาเซียน รวมทั้งไทยมากนัก แต่รู้จักไทยเฉพาะกลุ่มที่เคยเดินทางมาไทยหรือเคย
ติดต่อกับไทยมาก่อน อย่างไรก็ตาม ระยะหลังเริ่มมีนักท่องเที่ยวลิเบีย เดินทางมาไทยเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม 

 
กล่าวโดยสรุปแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมของลิเบียในปัจจุบันที่ยังไม่

มีความสงบเรียบร้อยเป็นปกติ รัฐบาลลิเบียก าลังเผชิญกับกระแสความขัดแย้งและการต่อสู้เพ่ือ
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มการเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและการ
ปกครองประเทศ ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างกลุ่มศาสนาอิสลามและกลุ่มแนวคิดเสรีนิยม และ
ผลกระทบจากกลุ่มกองก าลังที่ยังไม่วางอาวุธหลังการปฏิวัติประชาชนและใช้ก าลังเป็นเครื่องต่อรอง
ผลประโยชน์กับรัฐบาลได้ส่งผลในการบ่อนท าลายความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัย
ภายในประเทศ ขณะเดียวกันต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนประชา
สังคมในการบูรณะและพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยจึงท าให้ลิเบียให้ความส าคัญกับ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของลิเบียกับต่างประเทศ  

ในปัจจุบันแม้ว่าลิเบียมีนโยบายเปิดกว้างในด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมพร้อมติดต่อ
สัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้น แต่ไทยและลิเบียยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ลิเบียอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง และรัฐบาลรักษาการอยู่ระหว่าง การด าเนินงานตาม
ขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างกลไกด้านบริหารและนิติบัญญัติของประเทศ กอปรกับ
ลิเบียยังต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงและปลอดภัยภายใน ในระยะยาว หากรัฐบาลไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของสาธารณชน อาจน าไปสู่ความไม่สงบทางสังคม  

  



 

   
บทที่ ๔ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในลิเบียกับโอกาสของไทยในมิติ 
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 

 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลในบทนี้เป็นการศึกษาสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การ

ลงทุนที่เกี่ยวข้องของลิเบียในช่วงระบอบกัดดาฟีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงหลังการปฏิวัติ
ประชาชนจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาสและประเด็นความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
 
๔.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบระบบการบริหารเศรษฐกิจของลิเบียในช่วงระบอบกัดดาฟี 

ในช่วงการปกครองของระบอบกัดดาฟี รัฐบาลปฏิวัติยึดถือแนวทางการด าเนินนโยบาย
บริหารประเทศตามหนังสือ The Green Book ซึ่งเป็นแนวคิดของพันเอกกัดดาฟี ซึ่งกล่าวถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการให้อ านาจอยู่ที่ประชาชน รวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการใช้ระบบสังคมนิยมในระหว่างช่วงกลางทศวรรษที่ ๑๙๗๐ โดยมี
สภาปฏิวัติ Revolutionary Command Council ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจประเด็นการเมือง
และเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนดแนวนโยบายและการด าเนินงาน
เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมน้ ามันของประเทศ แต่การตัดสินใจที่ส าคัญอยู่ภายใต้อ านาจการ
ควบคุมเบ็ดเสร็จของพันเอกกัดดาฟีและเครือญาติ 
 
๔.๒  โครงสร้างและองค์ประกอบระบบการบริหารเศรษฐกิจของลิเบียภายหลังการปฏิวัติ

ประชาชน 
ภายหลังการปฏิวัติประชาชนของลิเบียในปี ๒๕๕๔ โครงสร้างระบบเศรษฐกิจและ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของลิเบียได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบอบกัดดาฟีใน
ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

๔.๒.๑  เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ซึ่งควบคุมโดยรัฐอย่าง
เบ็ดเสร็จภายใต้ระบอบกัดดาฟีไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ต้องผสมผสานระหว่างบทบาทของรัฐบาลกลางที่
มีความแข็งขันในการฟ้ืนฟูประเทศควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ภายหลังการ
เลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวบริหารประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างทาง
เศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือน าไปสู่การจ้างงานเพ่ิมขึ้นอีก 
๘๖๐,๐๐๐ ต าแหน่งงาน หรือ ๑๕๐,๐๐๐ ต าแหน่งงานต่อปี เพ่ือลดอัตราการว่างร้อยละ ๓๓ 

หากปราศจากการจ้างงานเพ่ือดูดซับกลุ่มบุคคลที่ถืออาวุธซึ่งเคยเข้าร่วมกับการ
ปฏิวัติอาจน าไปสู่ความไม่สงบและความปลอดภัยในสังคม นักลงทุนจากต่างชาติส่วนใหญ่มีความ
กังวลต่อความปลอดภัยและยังไม่กล้าเข้าไปลงทุนในลิเบีย การเติบโตทางเศรษฐกิจของลิเบียจึงขึ้นอยู่
กับการลงทุนจากต่างประเทศ การฝึกอบรม ความมั่นคงปลอดภัย และการบังคับใช้กฎหมายของ

 



๒๓ 

ประเทศซึ่งมีความเก่ียวพันกัน๑  
๔.๒.๒  แนวโน้มทางเศรษฐกิจของลิเบียในปี ๒๕๕๕ พัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามการ

ประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ ๑๒๑.๙๒ หลังจากที่
เศรษฐกิจได้หยุดชะงักไปในช่วงการปฏิวัติประชาชนและสงครามกลางเมืองในปี ๒๕๕๔ แต่ลักษณะ
เศรษฐกิจของลิเบียยังต้องพ่ึงพึงรายได้จากการส่งออกน้ ามันร้อยละ ๙๕ เป็นส าคัญ ปริมาณการผลิต
น้ ามันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับการผลิตก่อนการปฏิวัติประชาชน ขณะที่ภาคการผลิตที่มิใช่
ภาคพลังงาน คาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างเต็มที่ในปี ๒๕๕๗๓ และคาดว่าเศรษฐกิจลิเบียในช่วงปี ๒๕๕๖-
๒๕๖๐ จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๙.๖ ต่อปี อัตราเงินเฟ้อร้อยละ ๔.๘ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 
๒๒.๙ ของ GDP ส่วนใหญ่เป็นผลของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการส่งออกน้ ามัน ในปลายปี ๒๕๕๔ 
ลิเบียมีเงินทุนส ารองของประเทศจ านวนประมาณ ๑๑๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ฐานะทางการเงินของประเทศท่ีมีความมั่นคง๔  

๔.๒.๓  ผู้น าประเทศและบุคคลส าคัญของลิเบียได้เดินทางเยือนต่างประเทศ รวมทั้ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและหารือ
เกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาประเทศ อาทิ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นาย Ali Zeidan 
นายกรัฐมนตรีลิเบียซึ่งเข้าร่วมการประชุม US-Libya Business Association ระหว่างการเยือน กรุง
วอชิงตัน ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของลิเบียในการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือสร้างงานใน
ลิเบีย รวมทั้งขยายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในลิเบียให้ทันสมัย และ
ท าให้ระบบเศรษฐกิจลิเบียพัฒนาไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าและการลงทุนของโลก๕ โดยลิเบียมี
กิจกรรมการเยือนต่างประเทศและความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านความ
มั่นคง ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข การลงทุนจากต่างประเทศและอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
กับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ าเสมอในวาระต่างๆ ภายหลังการปฏิวัติ
ประชาชน ได้แสดงให้เห็นทิศทางความสัมพันธ์ของลิเบียที่ใกล้ชิดกับประเทศในยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกาเพ่ือขอรับความสนับสนุนและช่วยเหลือในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 

๔.๒.๔  ปัจจุบันลิเบียอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และยังต้องใช้เวลาในการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือเปลี่ยน
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่ล้าหลังซึ่งตกทอดมาจากการบริหารที่ผิดพลาดในสมัยของระบอบกัดดาฟี 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีฐานทางเศรษฐกิจหลากหลายสาขา  โดยให้ความ 
ส าคัญกับการลงทุนด้านสาธารณสุข การศึกษา และความมั่นคง การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การเกษตร และการเป็นศูนย์ด้านโลจิสติกส์เหนือใต้ (North-Soutn Hub) ระหว่างยุโรปและแอฟริกา 
เพ่ือสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ระบบธนาคาร กฎระเบียบทางธุรกิจ อาทิ 
กฎหมายคุ้มครองการลงทุน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

                                                 
๑ Libya Herald, Special Supplement Libya’s Investment Needs 2013, p. 3.  
๒ Libya’s Country Profile, กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา, มีนาคม ๒๕๕๖.  
๓ Libya Herald, Business Eye, 2, April 2013, p.37. 
๔ Economist Intelligence Unit, Country report June 2013, p. 20. 
๕ Ibid., p.39. 



๒๔ 

ใหม่ทั้งประเทศ อาทิ ระบบรถไฟ ท่าอากาศยาน ระบบขนส่ง โรงพยาบาล โรงผลิตน้ ามัน โรงเรียน 
โรงแรม และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในประเทศ๖ 

๔.๒.๕ การให้ความส าคัญกับภาคเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในเรื่องนี้ นาย 
Mustafa Mohammed Abufunas รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจได้กล่าวว่า รัฐบาลก าลังฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจลิเบีย และให้ความส าคัญกับภาคเอกชนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจมูลค่า ๑ พันล้านลิเบียดินาร์ (๑ ดินาร์ เท่ากับ ๒๔ บาท) 
โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจลิเบีย และส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
ที่มีเงินทุนและความรู้ความช านาญเข้ามาลงทุนในลิเบีย 

รัฐบาลลิเบียเน้นความส าคัญของภาคการลงทุนจากต่างประเทศที่ลิเบียต้องการ อาทิ ภาค
การศึกษาระดับสูง ภาคการสร้างที่อยู่อาศัย ภาคการกีฬาและสันทนาการ ภาคสาธารสุข ภาคความ
มั่นคงของประเทศ๗ รวมทั้งภาคบริการการเงินเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญส าหรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสาขาประกันภัยและ การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และลม และอุตสาหกรรมประมง ลิเบียมอง ว่ายุโรปเป็นตลาดที่
ส าคัญส าหรับรองรับสินค้าและบริการที่เกิดจากการลงทุนของต่างประเทศในลิเบียซึ่งจะท าให้ลิเบียอยู่
ในฐานะที่ช่วยป้อนสินค้าและบริการให้กับยุโรปและเป็นประตูสู่แอฟริกา๘  
 
๔.๓ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของลิเบียภายหลังการ
ปฏิวัติประชาชนจนถึงปัจจุบัน ลิเบียเป็นประเทศที่มีศักยภาพส าหรับการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และลงทุนกับไทยในสาขาท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๔.๓.๑ โอกาสความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมด้านพลังงานน้ ามัน  
๑   ลิเบียเป็นแหล่งพลังงานน้ ามันส ารองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาในปริมาณ 

๔๗.๑ พันล้านบาร์เรล แหล่งส ารองน้ ามันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในสัดส่วนร้อยละ ๘๐ คือ Sirte 
Basin รายได้ส่วนใหญ่ของลิเบียร้อยละ ๙๕ (ดูภาคผนวก ๓ และ ๔  ขึ้นอยู่กับการส่งออกน้ ามันดิบ
และก๊าซ เพ่ือมาใช้ในการน าเข้าสินค้าอาหาร ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภค รวมทั้งการจ่ายค่าจ้าง
และสวัสดิการส าหรับประชาชน ลิเบียส่งน้ ามันส่วนใหญ่ไปยังสหภาพยุโรป อาจกล่าวได้ว่าการฟ้ืนตัว
ของภาคการผลิตน้ ามันในลิเบียหลังการปฏิวัติประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
เนื่องจากแหล่งผลิตน้ ามันต่าง ๆ ได้เริ่มกลับมาผลิตน้ ามันตามปกติ ปัจจุบันสามารถผลิตน้ ามันดิบได้
เฉลี่ยวันละ ๑.๕ – ๑.๖ ล้านบาร์เรลใกล้เคียงกับระดับการผลิตช่วงก่อนการปฏิวัติ รัฐบาลวางแผน
ส าหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุน โดยคาดว่าระดับการผลิตน้ ามันจะสูงขึ้นเป็นวันละ 
๑.๗๗ ล้านบาร์เรลในปี ๒๕๕๙ และเพ่ิมเป็นวันละ ๑.๘๕ ในปี ๒๕๖๔๙  

รัฐบาลลิเบียวางแผนการลงทุน ๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ๒๐ พันล้าน
                                                 
๖ Libya Herald, Special Supplement Libya’s Investment Needs 2013, pp. 2-3. 
๗ Organization for Development of Administrative Centers, Completed Projects, Tripoli, Libya. 
๘ Ibid.,p.20. 
๙ The Oxford Analytica, Libya, (1 January – 30 June 2013 , p. 6. 



๒๕ 

ดอลลาร์ส าหรับการส ารวจจนถึงทศวรรษหน้า ภายใต้การก ากับดูแลกิจการน้ ามันโดยองค์กรของรัฐ 
คือ National Oil Operation (NOC)๑๐ ซึ่งท าหน้าที่ในการก าหนดระดับราคาน้ ามัน และมีบริษัทลูก 
ได้แก่ Arabian Gulf Oil Company (Agoco) และบริษัท Sirte Oil Company (SOC) รวมทั้งบริษัท
ร่วมทุนจากต่างประเทศหลายบริษัท โดยบริษัท Indonesia’s Medco อาจได้รับอนุญาตให้
ด าเนินการผลิตน้ ามันที่ค้นพบในพ้ืนที่ Area ๔๗ ในเขต Ghadames Basin ในปี ๒๕๕๔ ตามข้อมูล
ของ NOC ลิเบียส่งออกน้ ามันมูลค่า ๕๔.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๑  

บริษัท ENI ของอิตาลีเป็นผู้ผลิตต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในลิเบียในอัตราก าลังผลิต
วันละ ๒๘๕,๐๐๐ บาร์เรลต่อวันในสิ้นปี ๒๕๕๖ บริษัท Repsol ของสเปน บริษัท OMV ของ
ออสเตรีย บริษัท Total ของฝรั่งเศส ได้ประกาศการขุดเจาะน้ ามันในทะเลทรายภาคตะวันออกของ
ประเทศในต้นปี ๒๐๑๓ โดยการผลิตน้ ามันส่วนใหญ่ของลิเบียอยู่ในพ้ืนที่ภายในเป็นส่วนใหญ่ บริษัท 
BP ของอังกฤษได้เข้ามาส ารวจน้ ามันในลิเบียโดยลงทุน ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๖๑๒ 

๒   ปัจจุบัน อุตสาหกรรมน้ ามันลิเบียยังต้องพ่ึงความพร้อมของบริการด้าน
เครื่องมือและการบ ารุงรักษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างความเติบโตในการผลิตน้ ามันได้อย่างต่อเนื่องแต่
บางบริษัทยังไม่กลับมาด าเนินการจนกว่ารัฐบาลจะช าระเงินโครงการที่คั่งค้างก่อนการปฏิวัติ
ประชาชนและดูแลด้านความปลอดภัยของพ้ืนที่ 

นอกจากนั้น ลิเบียมีปริมาณก๊าซธรรมชาติส ารองจ านวน ๑.๔๙๕ ล้านล้าน
ลูกบาศก์เมตร ส่งออกก๊าซธรรมชาติปริมาณ ๙.๙๗ พันล้านลูกบาศก์เมตร และส่งออกน้ ามันส่วนใหญ่
ไปยังยุโรป ลิเบียจัดว่าเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ ามันต่ าเนื่องจากแหล่งขุดเจาะน้ ามัน
ตั้งอยู่ใกล้กับโรงกลั่นและตลาดในยุโรป และยังมีแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้ ส ารวจอีก
จ านวนมาก๑๓ ทั้งโครงการด้านน้ ามันและก๊าซในลิเบียเป็นที่สนใจของนักลงทุนเนื่องจากมีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูง (rate of return) โดยลิเบียยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งน าเงินทุนเข้ามา
ในอุตสาหกรรมด้านนี้อีก๑๔ อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ ามันของลิเบียจะมีแนวโน้มเริ่มลดลงระหว่างปี 
๒๕๗๓-๒๕๗๘๑๕  

๓   ประเด็นที่ส าคัญคือ ลิเบียจะสามารถรักษาระดับการผลิตให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
มากพอที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้หรือไม่ ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมน้ ามันในลิเบีย ได้แก่ ปัจจัยด้านความปลอดภัยซึ่งในขณะนี้แม้ว่ารัฐบาลได้จัดกองก าลัง
ทหารของประเทศแล้ว แต่ยังไม่มีความเข้มแข็งอย่างเต็มที่ บริษัทน้ ามันขนาดใหญ่ได้วางมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเฉพาะขององค์กรไว้เองด้วย นอกจากนั้น ควรพิจาณาปัจจัยด้านความมั่นคงของ
รัฐบาล สภาพการผลิตโดยรวม และความไม่แน่นอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาษีด้านน้ ามัน รวมทั้ง

                                                 
๑๐ The Oxford Analytica, Libya, (1 January – 30 June 2013 , p.7 
๑๑ Libyan Herald, Special Supplement : Libya’s Investment needs, November 2012, p 4. 
๑๒ Ibid., pp. 7-8. 
๑๓ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลส าหรับคณะ

ผู้แทนไทยในโอกาสเยือนลิเบีย.” ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕. 
๑๔ Ibid., p. 22. 
๑๕ Ibid., p. 23. 



๒๖ 

เงื่อนไขสัญญา ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมน้ ามันในลิเบีย 
นอกจากนั้น ลิเบียยังต้องพิจารณาออกกฎหมายการลงทุนที่เปิดเสรีส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศ
มากขึ้น และสามารถประกันว่า NOC สามารถช าระเงินให้ตรงเวลาแก่บริษัทที่เข้าร่วมในโครงการ
อุตสาหกรรมน้ ามัน 

ขณะที่ลิเบียต้องการได้รับความสนับสนุนจากต่างประเทศด้านเงินทุนและ
ความรู้ความช านาญเข้ามาร่วมทุนในอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซ ไทยและลิเบียจึงน่าจะสามารถพ่ึงพา
อาศัยกันและกันในความร่วมมือมือด้านนี้เนื่องจากลิเบียเป็นแหล่งพลังงานด้านน้ ามันและก๊าซ ขณะที่
ไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ของชาติ กอปรกับภาคเอกชนไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตและส ารวจปิโตรเลียม อาทิ บริษัท ปตท. 
สผ. ซึ่งเคยเข้าร่วมประกวดราคาเพ่ือขอรับสัมปทานแปลงส ารวจและผลิตน้ ามันในลิเบียระหว่างปี 
๒๕๔๗-๒๕๕๐ จ านวน ๔ ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายลิเบีย  

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดในด้านโอกาสความร่วมมือของไทยกับลิเบียในด้าน
อุตสาหกรรมน้ ามัน อาทิ ปัจจุบันระดับการผลิตน้ ามันของบริษัทต่างๆ ในลิเบียยังเคลื่อนไหวขึ้นลงไม่
แน่นอนเนื่องจากการประท้วงของคนงานหรือการลดก าลังการผลิตเนื่องจากสถานการณ์ความ ไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมน้ ามันของ
ลิเบียแม้ว่ามีลู่ทางแต่ต้องค านึงถึงวิธีการลงทุน รวมทั้งพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม นอกจากนั้น บริษัทของไทยที่สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลอีกในอนาคตควรประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงด้านการเมือง ความปลอดภัย ระบบกฎหมาย ลักษณะของสัญญาการตัดสินใจของบริษัท
ไทยในสภาพการณ์ดังกล่าวจึงควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์เหาฉลาม หรือ joint venture ไปก่อน
เนื่องจากไทยยังไม่มีความคุ้นเคยกับสภาพพ้ืนที่และวิธีการด าเนินงานภายในลิเบีย  

๔.๓.๒  โอกาสความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
๑  ลิเบียอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบกัดดาฟีมาเป็นเวลา ๔๒ ปี ซึ่งประสบ

กับความผิดพลาดและล้มเหลวในด้านการปกครองและการพัฒนาประเทศ ท าให้สภาพบ้านเมืองของ
ลิเบียที่ระบอบกัดดาฟีทิ้งไว้มีความเสื่อมโทรม รัฐบาลลิเบียในช่วงเปลี่ยนผ่านมีนโยบายและจัดท า
โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคจ านวนมากในการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัย แม้ว่า
ลิเบียอยู่ในฐานะที่มีเงินทุนสนับสนุนต่อโครงการพัฒนาดังกล่าว แต่ยังต้องการการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านเงินทุนของโครงการก่อสร้าง ได้รับความรู้ช านาญและ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการฝึกอบรมจากต่างประเทศ  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจส าหรับนักลงทุนต่างชาติในด้านนี้ ลิเบียยังจ าเป็นต้องสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง นักลงทุนต่างชาติจ าเป็นต้องตรวจสอบประเมิน
โครงการต่างๆ ของลิเบียในด้านการเงินโดยละเอียดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก รวมทั้งการตรวจสอบโครงการ
ก่อสร้างว่าสามารถด าเนินไปได้โดยคุ้มทุนหรือเปล่า โดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ภาครัฐในช่วง
เปลี่ยนผ่านได้ให้ความส าคัญกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อโครงการ ซึ่งหากสามารถกระท า
ได้ดีก็จะเป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างของลิเบียเพ่ิมข้ึน 

๒   นาย Mahmoud Ajaj ประธาน Libyan Housing Committee ได้กล่าวว่า 
ลิเบียมีความต้องการที่พักอาศัยอีกจ านวน ๙๐๐,๐๐๐ หน่วย โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเริ่มเติบโต



๒๗ 

ในช่วงปี ๒๕๕๓ แต่การก่อสร้างไม่มีคุณภาพและได้หยุดชะงักในช่วงสงครามกลางเมือง บริษัท
ต่างชาติหลายบริษัทได้แสดงท่าทีว่าจะยังไม่กลับมาด าเนินการก่อสร้างโครงการที่คั่งค้างเนื่องจาก
ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายในโครงการก่อสร้างในระหว่างสงครามกลางเมือง แต่องค์กร Housing 
and Infrastructure Board of Libya (HIB) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐได้ยืนยันว่ายินดีต้อนรับบริษัท
ต่างชาติที่ไม่เรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าวให้กลับเข้ามาด าเนินการในลิเบียต่อไป โดยล่าสุดบริษัทของ 
จีนได้เข้ามาลงนามสัญญาก่อสร้างที่พักอาศัยกับเมืองเบนกาซีของลิเบียต่อไปแล้ว นอกจากนั้น ยังมี
บริษัทต่างชาติอ่ืนๆ อาทิ ตุรกีซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลิเบียได้เข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้าง 
รวมทั้งยังมีบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่จากประเทศตะวันตก รัสเซีย และเอเชียรวมจ านวน ๑๙ บริษัท 
และบริษัทของเกาหลีใต้จ านวน ๑๙ บริษัทเข้าด าเนินโครงการจ านวน ๒๕ โครงการด้านที่พักอาศัยน้ า 
และพลังงานในมูลค่า ๑๐.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๖  

ภายหลังการปฏิวัติประชาชน ลิเบียมีความต้องการที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้นมาก และ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กร HIB มีโครงการที่พักอาศัยจ านวน
มากมีมูลค่า ๑๕-๕๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพ่ิมขึ้นเป็น ๒๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก
หนึ่งหรือสองทศวรรษ ความต้องการด้านการก่อสร้างของลิเบียในแต่ละปีเกินกว่างบประมาณทั้งหมด
ของประเทศซึ่งในปีนี้มีมูลค่า ๕๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ คั่งค้างใน
ลิเบียก่อนสงครามกลางเมืองได้เริ่มต้นก่อสร้างอีกครั้งในปีนี้ การด าเนินโครงการก่อสร้าง ในลิเบียมี
ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของลิเบีย เนื่องจากหากรัฐบาล
สามารถแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยจะช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองจากความต้องการที่พักอาศัยของ
ประชาชน และช่วยสร้างงานให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ยังถืออาวุธที่ได้จากการเข้าร่วม
ในการปฏิวัติประชาชนได้มีงานท ามากขึ้นและยุติการสร้างปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงปลอดภัยภายใน๑๗ ในปีนี้ รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณส าหรับโครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและการฟื้นฟูประเทศจ านวน ๑๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๘ 

๓   เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไทยมีบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนใน
ต่างประเทศ และเคยแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการก่อสร้างของลิเบียตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติ
ประชาชน อาทิ บริษัท Italian-Thai หรือบริษัทอ่ืนที่มีความสนใจ ควรติดตามเพ่ือเข้าร่วมประมูล
โครงการหรือเข้าร่วมในฐานะ sub-contractor กับประเทศต่างชาติอ่ืนๆ ในลิเบียที่มีความรู้ช านาญ 
ในโครงการก่อสร้างในลิเบีย อาทิ บริษัทจีน เกาหลี ตุรกี เป็นต้น โดยเฉพาะในโครงการภาคการสร้าง 
ที่อยู่อาศัย การกีฬาและสันทนาการ สาธารณสุขและโรงพยาบาล อาคารระบบความมั่นคงของ
ประเทศ รวมทั้งโครงการอาคารที่ประชุมและอาคารแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น  

การผลักดันความร่วมมือในด้านนี้จะสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และ
นโยบายต่างประเทศของไทยในด้านการเพ่ิมความสามารถของไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดย
อาจเริ่มต้นด้วยการพิจารณาหาผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างใน
ลิเบีย การเข้าร่วมโครงการก่อสร้างของลิเบียยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้แรงงานไทยที่มีความช านาญ
                                                 
๑๖ The Oxford Analytica, Libya, (1 January – 30 June 2013 , p. 15. 
๑๗ Libyan Herald, Special Supplement : Libya’s Investment needs, November 2012, p 24. 
๑๘ The Oxford Analytica, Libya, (1 January – 30 June 2013 , p. 15. 



๒๘ 

สามารถกลับเข้าไปท างานในลิเบียเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ไทยและลิเบียจึงน่าจะมีโอกาสในการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันมากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง  

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดในความร่วมมือด้านนี้ โดยเฉพาะความ
โปร่งใสของโครงการ เงื่อนไขด้านการช าระเงินที่ตรงเวลาและสัญญา และความน่าเชื่อถือของบริษัทที่
ร่วมทุนในลิเบีย เนื่องจากหลายบริษัทที่ด าเนินโครงการในลิเบียต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้รับ
อนุมัติเงินตอบแทนค่าโครงการ โดยควรพิจารณาร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติมากกว่าบริษัทของคนลิเบีย
ซึ่งหลายบริษัทไม่มีความน่าเชื่อถือด้านการเงิน 

๔.๓.๓  โอกาสความร่วมมือด้านแรงงาน  
โครงการก่อสร้างในลิเบียได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างมากตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติประชาชน

และสงครามกลางเมืองในลิเบีย คนงานไทยท างานอยู่ในลิเบียประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็น
คนงานประเภทช่างฝีมือและกึ่งฝีมือท างานในโครงการแม่น้ าเทียม (Great Man-made River,GMR) 
หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในลิเบีย คนงานไทยได้อพยพออกจากลิเบียกลับไทยเกือบทั้งหมด 
ปัจจุบันมีคนงานไทยเริ่มเดินทางกลับเข้าไปท างานในลิเบียเพ่ิมขึ้นบ้าง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เคยเข้า
มาท างานในลิเบียมาก่อน โดยมีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน และบริษัทนายจ้างในลิเบียมี
แนวโน้มต้องการน าแรงงานไทยกลับไปท างานในลิเบียเพ่ิมข้ึน๑๙  

๑   นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของลิเบีย 
ตั้งแต่สงครามกลางเมืองได้จบลงเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๕๔ ลิเบียมีความ

ต้องการปรับปรุงและพัฒนาประเทศในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ที่พักอาศัย รวมทั้งยังมี
โครงการขนาดใหญ่อีกมากที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในช่วงก่อนเกิดการปฏิวัติ อาทิ โครงการแม่น้ า
เทียม โครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น กอปรกับ
ประชากรที่อยู่ในวัยท างานมีไม่เพียงพอและไม่นิยมท างานในลักษณะที่ต้องใช้ก าลังแรงงาน และ
ส่งเสริมการน าเข้าแรงงานต่างชาติเพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงาน โดยจะเน้นในเรื่องความสมดุล
ในการจ้างแรงงานแต่ละประเทศ ไม่ใช้แรงงานประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป นอกจากนี้ ยังมี
นโยบายกวดขัน จับกุมแรงงานที่เข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยว หรือลักลอบเข้ามาท างานในลักษณะ
อ่ืน และอยู่ท างานอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องมาจากเหตุผลด้านความมั่นคง กระทรวงแรงงานลิเบีย
จึงได้เข้มงวดในการอนุญาตให้น าเข้าแรงงานต่างชาติของบริษัทต่างๆ โดยจะอนุญาตให้น าเข้าเฉพาะ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น๒๐  

๒   สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างชาติ 
เหตุการณ์การปฏิวัติของประชาชนเพ่ือโค่นล้มพันเอกกัดดาฟี ท าให้เกิดภาวะ

สูญญากาศทางอ านาจและความมั่นคงในลิเบีย แม้เวลาได้ผ่านมาแล้วกว่า ๒ ปี แต่รัฐบาลรักษาการ
ของลิเบียยังคงไม่สามารถบริหารประเทศเพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงและ
ความปลอดภัยเพียงพอเพ่ือดึงดูดให้ผู้ประกอบจากต่างประเทศด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างเข้ามา

                                                 
๑๙ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลส าหรับคณะ

ผู้แทนไทยในโอกาสเยือนลิเบีย.” ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕. 
๒๐ฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปล,ี “เอกสารสถานการณ์ดา้นแรงงานในลิเบีย,” เมษายน ๒๕๕๖.  



๒๙ 

ด าเนินการลงทุนด้านการก่อสร้างได้อย่างเต็มที่เนื่องจากยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรง อาทิ การปล้นจี้ 
การชุมนุมประท้วง การปะทะกันระหว่างกองก าลังต่างๆ เป็นต้น 

แม้รัฐบาลลิเบียมีนโยบายส่งเสริมการน าเข้าแรงงานต่างชาติ เพ่ือทดแทนการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ แต่ยังคงอยู่ในช่วงการทบทวนการต่อสัญญาโครงการที่ได้ท าไว้กับ
รัฐบาลสมัยกัดดาฟี รวมทั้งบริษัทรับเหมาส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลลิเบียชดใช้ค่าเสียหายในช่วง
สงครามและจ่ายเงินงวดที่ติดค้างก่อนจะกลับเข้ามาด าเนินการ ซึ่งการเจรจาต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
และอาจยืดเยื้อไม่บรรลุผลส าเร็จ ท าให้โครงการส่วนใหญ่ยังคงหยุดชะงัก ยกเว้นบางโครงการที่การ
เจรจาได้ข้อยุติแล้ว ซึ่งยังคงมีสัดส่วนไม่มาก 

นอกจากนั้น รัฐบาลลิเบียยังมีปัญหาความล่าช้าในการจัดท ากฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นหลักประกันให้กับบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาด าเนินการโครงการ เพราะประสบ
ปัญหาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านความปลอดภัยและการเมือง
ภายในประเทศ รวมทั้งปัญหาความล่าช้าในการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทผู้รับเหมาโครงการ 
เป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการจะต้องน ามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการ
น าเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศลิเบีย โดยคาดว่าในปี ๒๕๕๖ จะเริ่มมีความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลลิเบียในการจัดการกับปัญหา
ต่างๆ ดังกล่าว 

๓   โอกาสและแนวโน้มการจ้างแรงงานไทย 
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการของลิเบีย แนวโน้มตลาดแรงงานไทยใน

ลิเบียมีทิศทางท่ีดีขึ้นตามล าดับหลังเสร็จสิ้นสงครามกลางเมืองในลิเบีย เนื่องจากรัฐบาลลิเบียได้อนุมัติ
ให้บริษัทต่างชาติและบริษัทท้องถิ่น เริ่มการด าเนินโครงการต่างๆ บ้างแล้ว โดยเริ่มมีนายจ้างมาติดต่อ
ขอให้รับรองเอกสารเพื่อขอน าเข้าแรงงานไทยทั้งท่ีเป็นแรงงานเดิมที่เคยเข้ามาท างานแล้วและแรงงาน
ใหม่ ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ นายจ้างบริษัทก่อสร้างได้มาติดต่อขอรับรองเอกสารเพ่ือขอ
น าเข้าแรงงานไทยเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน ๑,๒๙๘ คน ส่วนใหญ่มีความต้องการจ้างงานในต าแหน่งช่าง 
อาทิ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างผูกเหล็ก โฟร์แมน ช่างไฟฟ้า ช่างก่ออิฐ ช่างไม้ ช่างส ารวจ ขับรถเครน ขับ
รถบรรทุก พ่อครัว ฯลฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงตริโปลีได้ก าหนดเงื่อนไขส าหรับบริษัทที่
จะน าเข้าแรงงานไทย คือ (๑  ความปลอดภัยของแรงงาน (๒  สวัสดิการ อาหาร ที่พัก และการ
รักษาพยาบาล (๓  ได้รับเงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตรงตามก าหนดเวลา และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ คาดว่าหากรัฐบาลลิเบียสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย
ในช่วงสงครามกับบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ อาทิ ประเทศเกาหลี และประเทศในแถบยุโรป จะท าให้มี
ความต้องการแรงงานต่างชาติจ านวนมาก ทั้งแรงงานที่มีทักษะฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ โดยมีโครงการ
ขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ โครงการก่อสร้างแม่น้ าเทียม โครงการก่อสร้างสนามบิน (ที่
เมือง Tripoli, Benghazi, Misurata  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยที่จะเข้ามาท างานกับนายจ้างดังกล่าวข้างต้น โดยนายจ้างส่วนใหญ่นิยมใช้แรงงาน
ไทยเนื่องจากมีความขยัน ไม่ค่อยสร้างปัญหา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับความเป็นไปทางการเมือง โดยบริษัท



๓๐ 

ที่มาติดต่อขอรับรองเอกสารน าเข้าแรงงานไทยประสงค์จะขอน าเข้าแรงงานชุดเดิมที่เคยท างานก่อน
ช่วงสงครามในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก 

๔   ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานไทยในประเทศลิเบีย 
ลิเบียยังมีระบบภายในหลายอย่างที่ไม่ได้มาตรฐานสากล และมีความล้าหลัง

ด้านการบริหารจัดการเนื่องจากถูกปกครองโดยเผด็จการมาเป็นเวลา ๔๒ ปี ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
แรงงานไทย ดังนี้ 

(๑   การโอนเงินกลับประเทศมีความยากล าบาก (กรณีเป็นบริษัทลิเบีย  
เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องระบบธนาคารของลิเบียยังไม่มีบริการโอนเงินส าหรับแรงงานต่างชาติ 
แรงงานส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีโอนผ่านผู้ให้บริการ อาทิ บริษัท Western Union ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการ
ส่งในอัตราค่อนข้างสูงและมีการจ ากัดวงเงินที่จะส่ง รวมทั้งมีสาขาน้อย ไม่ครอบคลุม ยกเว้นนายจ้าง
บริษัทต่างชาติจะใช้วิธีโอนเงินจากส านักงานใหญ่ในประเทศนั้น ๆ ส่งเข้าบัญชีแรงงานโดยตรง 

(๒   การจ่ายเงินเดือนล่าช้า โดยเฉพาะบริษัทของลิเบีย เนื่องจากส่วนใหญ่จะ
ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าจ้างแรงงาน จะต้องรอการอนุมัติเงินงวดจากรัฐบาลลิเบีย บางบริษัทอาจ
ติดค้างค่าจ้าง ตั้งแต่ ๑ – ๖ เดือน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจัดหางาน
และแรงงานไทยทราบว่าการท างานในลิเบียควรเลือกไปท างานกับบริษัทต่างชาติซึ่งมีความมั่นคง
ทางการเงินและให้สวัสดิการที่ดีเท่านั้น ควรละเว้นไปท างานกับบริษัทชาวลิเบียในชั้นนี้ 

(๓   การสื่อสารเป็นปัญหาส าคัญของแรงงานไทยในลิเบีย เพราะแรงงานไทย
ส่วนใหญ่ไม่สันทัดทั้งภาษาอังกฤษและอารบิก เนื่องจากการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในลิเบียทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะใช้ภาษาอารบิกอย่างเดียว รวมทั้งชื่อสถานที่ หน่วยงาน/ห้างร้าน ถนน ฯลฯ 
เป็นภาษาอารบิก ดังนั้น ควรก าหนดให้บริษัทจัดหางานที่จัดส่งแรงงานไทยมาท างานในลิเบียมี
ต าแหน่งล่ามด้วย หรือ มอบหมายให้มีหัวหน้าคนงานไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง
เป็นตัวแทน 

(๔   ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี
ของลิเบียเป็นเหตุให้แรงงานไทยมีการกระท าความผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเจตนา อาทิ การ
พนัน ดื่มสุราของมึนเมาและจ าหน่าย เมื่อถูกจับได้จะถูกส่งกลับหรือถูกจ าคุก 

(๕   การลักลอบเดินทางเข้ามาท างานโดยไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจาก
กระทรวงแรงงานไทย เมื่อประสบปัญหา การช่วยเหลือจะกระท าได้ยากล าบากเพราะแรงงานที่ใช้วิธี
เดินทางดังกล่าวจะไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

ในช่วงก่อนการปฏิวัติประชาชน ฝ่ายลิเบียได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านแรงงาน (Draft Memorandum of Understanding on Cooperation in the 
Field of Manpower) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงาน วิธีการจัดส่งแรงงาน 
มาตรการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านแรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของฝ่ายลิเบีย ซึ่งฝ่ายไทยอาจยกขึ้นหารือเพ่ือสร้างกลไกที่เกื้อกูลต่อการช่วยเหลือสนับสนุน
ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับในลิเบียซึ่งสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได้อย่างดี  และสามารถใช้
เป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อรองเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 



๓๑ 

๔.๓.๔  โอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า 
ไทยและลิเบียสามารถพ่ึงพาอาศัยกันและกันในด้านเศรษฐกิจการค้า เนื่องจาก

ลิเบียมีความต้องการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวนมากในแต่ละปี สินค้าจ านวนไม่น้อยได้รับ การ
น าเข้าจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง กอปรกับ
ภาคเอกชนลิเบียก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการน าเข้าสินค้าจ านวนมากจากต่างประเทศ 
ขณะที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพและมีระดับราคาไม่สูงจนเกินไป โดยเฉพาะ 
เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร รวมทั้งสินค้าฮาลาล ซึ่งสามารถส่งออกไปยังลิเบียได้อีกมาก ขณะที่ไทยมี 
ความต้องการน าเข้าสินค้าบางประเภทจากลิเบียเช่นกัน ปัจจุบันลิเบียเป็นคู่ค้าอันดับ ๙ ของไทยใน
แอฟริกา (รองจากแอฟริกาใต้ ไนจีเรีย อียิปต์ กานา โกตดิวัวร์๒๑ แอลจีเรีย โมร็อกโก ตูนิเซีย และ
ลิเบีย ๒๒  

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในลิเบีย 
(Tripoli International Trade Fair) มาแล้ว ๒ ครั้ง และในปี ๒๕๕๑ ได้น าบริษัทเอกชนไทย
ประมาณ ๑๐ บริษัท เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ ๓ โดยเน้นสินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  

 ในระหว่างการประชุมหารือทวิภาคีไทย -ลิเบียที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม 
๒๕๕๑ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และร่าง
ความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ขณะนี้ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างความตกลงส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน โดยในเบื้องต้น เห็นว่าร่างที่ฝ่ายลิเบียเสนอมีความคล้ายคลึงกับของไทย 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยเห็นว่าอาจต้องหยิบยกเรื่องขอบเขตการบังคับใช้ความตกลงซึ่งในส่วนของ ไทย
จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการลงทุนทั่วไป  

การค้าระหว่างไทยลิเบียมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัว ในปี ๒๕๕๓ การค้าระหว่าง
ทั้งสองประเทศมีมูลค่ารวม ๒๗๔.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๗.๗๕ ไทยส่งออกรวมมูลค่า 
๒๒๔.๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ น าเข้ารวมมูลค่า ๓๐.๓๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้าระหว่างสอง
ประเทศลดลงในปี ๒๕๕๔ มีมูลค่ารวม ๒๒๑.๖๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๙.๒๖ ไทย
ส่งออกรวม ๙๙.๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ น าเข้า ๑๒๒.๒๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยขาดดุลการค้า 
๒๒.๘๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการค้าระหว่างสองฝ่ายในปี ๒๕๕๕ มีมูลค่ารวม ๓๖๙.๕๑ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกรวม ๓๔๙.๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ น าเข้า ๑๙.๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย
ได้ดุลการค้า ๓๓๐.๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ดูตารางภาคผนวก ๑ และ ๒   

สินค้าออกที่ส าคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้
แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูปสินค้าน าเข้าที่ส าคัญจากลิเบีย 
ได้แก่ น้ ามันดิบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ 
                                                 
๒๑โกตดิวัวรเ์ป็นช่ือในภาษาฝรั่งเศสของไอวอรี่โคสต์.  
๒๒ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลส าหรับคณะ

ผู้แทนไทยในโอกาสเยือนลิเบีย,” ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕. 



๓๒ 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลด้านต่างๆ ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับ
ลิเบียแล้ว จะเห็นได้ว่าไทยและลิเบียมีโอกาสในการพ่ึงพาอาศัยกันและกันค่อนข้างมากในด้านการค้า
เนื่องจากผลิตสินค้าที่แตกต่างกันแต่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่าย ดังเห็นได้จาก
คณะผู้แทนสภานักธุรกิจลิเบียที่ได้มีโอกาสเดินทางเยือนไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้แสดง
ความประทับใจต่อศักยภาพและขีดความสามารถของภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะในสาขาอาหาร และ
ก่อสร้าง และเชื่อว่ามีโอกาสที่จะร่วมมือกันมากในอนาคต อย่างไรก็ตาม โดยที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่รู้จัก
กันมาก จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเยือนระหว่างกันมากขึ้นโดยทั้งคณะทางการและคณะจาก
ภาคเอกชน เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ  

 
๔.๔ อุปสรรคและข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในการเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างไทยกับลิเบีย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ภายในลิเบียหลังการปฏิวัติประชาชนได้สร้างโอกาสให้กับไทย

ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียทั้งในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ขณะเดียวกันได้สร้าง
ข้อจ ากัดอันเป็นอุปสรรคเฉพาะด้านในแต่ละสาขาความร่วมมือ โดยสามารถสรุปภาพรวมข้อจ ากัดอัน
เป็นอุปสรรคในความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๔.๔.๑  ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความม่ันคงปลอดภัยในลิเบีย 
ภายหลังการปฏิวัติประชาชน สถานการณ์ทางการเมืองภายในลิเบียยังมีความผัน

ผวน บริษัทต่างชาติยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายภายในและ
ยังคงติดตามดูท่าทีและการบริหารงานของรัฐบาลรักษาการของลิเบีย โดยพิจารณาจากประเด็นที่
ส าคัญ คือ การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย การร่างรัฐธรรมนูญ การสร้างความปองดอง
ภายในประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ นักธุรกิจไทยยังมองภาพลิเบียเช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติ 
ซึ่งส่วนใหญ่ยังลังเลที่จะเข้าไปด าเนินธุรกิจในลิเบียหรือกลับไปด าเนินโครงการที่เคยด าเนินการอยู่ 
เดิมหรือเริ่มโครงการใหม่และต้องการรอให้มั่นใจว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยดีขึ้น และได้รับ
ช าระเงินชดเชยค่าเสียหายของรัฐบาลลิเบียในโครงการที่ลงทุนไว้ก่อนการปฏิวัติประชาชน รวมทั้ง ยัง
เห็นว่ารัฐบาลลิเบียอนุมัติการช าระเงินโครงการด้วยความล่าช้า ส าหรับบริษัทไทยยังไม่เคยลงทุน ใน
ลิเบีย แม้ว่าบริษัท Italian Thai และบริษัท Powerline เคยแสดงความสนใจก่อนการปฏิวัติ
ประชาชน 

๔.๔.๒  ข้อจ ากัดด้านระบบการบริหารและกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน และ
การเข้าถึงตลาดการค้าในลิเบีย  

นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบการค้าและการลงทุน ในลิเบีย 
รวมทั้งไม่ทราบกลไกระบบธุรกิจภายในลิเบีย ตลอดจนไม่มีข้อมูลทางธุรกิจของภาคเอกชน อาทิ 
ความต้องการสินค้าของลิเบีย และวิธีการเข้าถึงตลาด การเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การได้มาของ
หุ้นส่วนทางธุรกิจและคู่ค้าในลิเบีย  

นอกจากนั้น ระบบการธนาคารยังไม่มีความเป็นสากล กฎระเบียบการค้าและการ
ลงทุนยังอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง  



๓๓ 

๔.๔.๓  การขาดข้อมูลความรู้ด้านการค้า การลงทุน และเครือข่ายการติดต่อและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าไทย 

นักธุรกิจไทยและลิเบียยังรู้จักกันในขอบเขตจ ากัดและยังไม่มีโอกาสสร้างเครือข่าย
การเชื่อมโยงทางธุรกิจ กอปรกับสินค้าไทยยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร รวมทั้งยังไม่มี
การจัดท าตราสินค้าของไทยจึงท าให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยยังด้อยกว่าสินค้าจากประเทศตะวันตก 

  
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๕ 

ข้อสรุปผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์  
Arab Spring กับโอกาสของไทย 

 
 

๕.๑  การวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ภายในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring 

กับโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียโดยอาศัยแนวคิดการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye เป็นกรอบในการวิเคราะห์นั้นได้
ช่วยท าให้เห็นลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างไทยกับลิเบียในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

ภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิเบียที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกในปัจจุบันซึ่งอาจมี
แนวโน้มของการพ่ึงพาอาศัยกันและกันมากขึ้น และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หลายช่องทางอย่าง
สลับซับซ้อน เนื่องจากภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบียได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้การบริหารของรัฐบาลรักษาการของลิเบียที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน จึงท าให้ลิเบียภายหลัง
การปฏิวัติประชาชนมีลักษณะเป็นสังคมเปิดและต้องการที่จะติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศเพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายในการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศให้มีความเป็นสากล และประสงค์ที่จะมีความ
ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ 

นอกจากนั้น รัฐบาลรักษาการของลิเบียได้บริหารประเทศตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตยและเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจและก าหนดนโยบายของประเทศ
และการบริหารองค์กรของรัฐอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐบาลรักษาการซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภาแห่งชาติ มิใช่ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นศูนย์รวมอ านาจเหมือนกับ
ระบอบการปกครองเดิมซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ สภาพการณ์ดังกล่าวได้
เอ้ืออ านวยให้ไทยและลิเบียมีโอกาสในการพ่ึงพาอาศัยระหว่างกันและกันได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ 
ในขณะที่ไทยมียุทธศาสตร์ประเทศและนโยบายต่างประเทศที่ก าหนดแนวทางการส่งเสริมความ
ร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับกลุ่มประเทศต่างๆ ที่มีความส าคัญของโลกเพ่ือ
ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติในด้านต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกา
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและตอบสนองยุทธศาสตร์ของไทยในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ ลิเบียก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพต่อการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยดังกล่าว รวมทั้งเป็น
ประเทศที่มีความส าคัญในบริเวณแอฟริกาตอนเหนือ ไทยและลิเบียจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยการพ่ึงพาอาศัยกันและกันในหลากหลายมิติทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม  

ความร่วมมือในแต่ละมิติข้างต้นล้วนมีความส าคัญ แต่ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
ระหว่างไทยกับลิเบียมีแนวโน้มที่น าไปสู่การเพ่ิมพูนความร่วมมือที่เด่นชัดในด้านเศรษฐกิจ การค้า 

 



๓๕ 

และการลงทุนมากกว่า ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ในระดับภาคเอกชนสองฝ่ายและการผลักดันกิจกรรม
ด้านการค้าของหน่วยงานภาครัฐของไทยซึ่งมีผลท าให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายเพ่ิมสูงขึ้นหลังการปฏิวัติ
ประชาชนในลิเบีย โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของอัตราการส่งออกของไทยไปยังลิเบียซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
มากในปี ๒๕๕๕ ขณะที่กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมระหว่างสองฝ่าย
ยังคงมีความคืบหน้าในขอบเขตจ ากัด ภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบีย การเดินทางเยือนลิเบีย
ของคณะผู้แทนไทยอย่างเป็นทางการยังคงจ ากัดเฉพาะข้าราชการประจ าระดับสูง ได้แก่ การเยือน
ของนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะในโอกาสเยือนลิเบียตาม
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับลิเบียหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม 
๒๕๕๕ 

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert O. Keohane และ 
Joseph S. Nye ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นเศรษฐกิจที่ได้กลายเป็นความร่วมมือ ที่ส าคัญใน
การเมืองโลก และท าให้ระบบการพ่ึงพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วโลกได้ขยายตัว
มากขึ้น  

การพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างไทยกับลิเบียซึ่งปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบ
ตลาดเสรี และมีความต้องการร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ หลังสงครามกลาง
เมืองและประสงค์ที่จะน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศจ านวนมาก จะสามารถช่วยตอบสนองเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจของไทยตามยุทธศาสตร์ประเทศด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริม
การขยายตัวของเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการส่งออกของไทยในภาวะที่
เศรษฐกิจโลกก าลังประสบปัญหาและท าให้การส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่ค้าหลักลดลง 
โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารคุณภาพ (ครัวไทยสู่โลก  ความมั่นคง
ทางพลังงานของโลก ศูนย์กลางผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค 
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ  

นอกจากนั้น การพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างไทยกับลิเบียซึ่งเป็นประเทศ ที่มีศั กยภาพ
ทางเศรษฐกิจบริเวณแอฟริกาตอนเหนือตามยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศยังสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านการแข่งขันแบบใหม่ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ที่เห็นถึง
ความส าคัญของแนวโน้ม geo-economics ซึ่งได้เข้ามาแทนที่ geo-politics ในกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่ง
การพ่ึงพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลของนโยบายเสรีทาง
เศรษฐกิจ 

แต่โดยที่ปัจจุบันไทยและลิเบียยังมีการติดต่อสัมพันธ์ทั้งระดับรัฐบาลและเอกชนในขอบเขต
จ ากัด ไทยและลิเบียจึงควรใช้เครื่องมือทางการเมืองและสังคมในการส่งเสริมการพ่ึงพาอาศัยกันและ
กันซึ่งสามารถขยายไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในสาขาอ่ืนๆ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุนด้วย ดังนั้น ในช่วงแรกภายหลังการปฏิวัติประชาชน ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่าง
ไทยกับลิเบียจึงยังต้องให้ความส าคัญกับมิติความร่วมมือด้านการเมืองและสังคมด้วย เนื่ องจากการ
ด าเนินความสัมพันธ์ในมิติดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert O. Keohane และ 
Joseph S. Nye ที่ว่านโยบายต่างประเทศจะครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆ และทุกเรื่องมี



๓๖ 

ความส าคัญค่อนข้างเท่าเทียมกันและไม่สามารถจัดล าดับความส าคัญ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับลิเบียทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนจะมีแนวโน้มที่ปรากฏเด่นชัดมากกว่า
ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและสังคม  

ในระยะยาว หากไทยและลิเบียสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่างๆ ได้มาก
ขึ้น อาจท าให้ลักษณะความสัมพันธ์ของสองประเทศเป็นไปตามแนวคิดของ Robert O. Keohane 
และ Joseph S. Nye ซึ่งกล่าวว่าอ านาจกับการพ่ึงพาอาศัยกันและกันมีความเกี่ยวข้องกันและมี
ผลกระทบต่อกันและส่งผลต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน รวมทั้งจะก่อให้เกิดการต่อรองเพ่ือให้ได้สิ่งที่
ต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ ในระบบการพ่ึงพาอาศัยกันและกันระหว่างไทย
กับลิเบีย ไทยจ าเป็นต้องค านึงถึงดุลยภาพของการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เนื่องจากเป้าหมายส าคัญ
มากที่สุดประการหนึ่งของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในระยะยาว คือ ความร่วมมือ
ด้านพลังงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของชาติ รวมทั้งต้องการให้ลิเบียเป็นตลาดสินค้า
และแรงงานของไทย ขณะที่ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ลิเบีย
ต้องการ  

ในช่วงแรกของการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ไทยอาจใช้เครื่องมือการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยต้องลงทุนไปก่อน อาทิ การจัดทุนหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรของลิเบีย รวมทั้ง
อาจให้ความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรแก่ลิเบีย เพ่ือพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุข
และด้านการเกษตรให้มีความก้าวหน้ารองรับการพัฒนาประเทศภายหลังการปฏิวัติประชาชน แต่ใน
ระยะต่อไป ไทยอาจใช้ประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาที่ช่วยสร้างมิตรภาพกับ
ลิเบียเป็นเครื่องมือในการเจรจากับรัฐบาลลิเบียเพ่ือให้ลิเบียอนุญาตให้องค์กรภาคเอกชนไทยมีโอกาส
เข้าร่วมลงทุนในด้านพลังงานกับลิเบีย หรือขยายไปสู่ความร่วมมือทวิภาคีอ่ืนๆ เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ 
เครื่องมือด้านการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาส าหรับการเจรจากับลิเบียยังมีข้อจ ากัดในตัวเองซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเด็นในการเจรจาต่อรองมากกว่า 

ในระยะยาว หากไทยต้องพ่ึงพาลิเบียในด้านอุตสาหกรรมน้ ามันและตลาด แรงงานมากขึ้น
แล้ว อาจท าให้ดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิเบียอยู่ในฐานะที่ลิเบียมีพลังในการต่อรอง
ผลประโยชน์กับไทยได้มากกว่า และหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์เกิดขึ้นในลิเบีย อาทิ สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากกลุ่มกองก าลังอิสระ
ที่ต้องการเรียกร้องผลประโยชน์จากบริษัทส ารวจหรือผลิตน้ ามัน หรือสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่ส่งผลกระทบกับการลงทุนของต่างชาติในกิจการพลังงานในลิเบีย 
ในกรณีดังกล่าว ไทยจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน กับลิเบียในมิติของ
ความอ่อนไหว (sensitivity interdependence)  

แต่โดยที่ไทยมีแผนการส ารองพลังงานและแหล่งทางเลือกด้านพลังงาน ดังนั้น ไทยจะ
สามารถปรับตัวและไม่ได้รับผลกระทบจากการพ่ึงพาอาศัยกันและกันกับลิเบียในเรื่องของความ
เปราะบาง (vulnerability interdependence) ขณะที่ลิเบียต้องเผชิญกับภาวะความเปราะบางใน
มิติด้านสังคมและการเมืองอันเป็นผลจากความไร้เสถียรภาพที่เกิดขึ้นจนกว่ารัฐบาลลิเบียจะสามารถ
สร้างเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงปลอดภัยในประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ตามแนวคิดของ 



๓๗ 

Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ไทยมีความจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
ทางการเมืองของความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกันกับลิเบีย เพ่ือให้ทราบข้อจ ากัดทางสังคม
การเมืองที่มีผลให้เกิดภาวะความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเพ่ือให้สามารถก าหนด
กฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรืออีกนัยหนึ่งไทยควรเข้าใจองค์กรหรือกลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย
ด้านพลังงานกับข้อจ ากัดอันเกิดจากแรงกดดันของกลุ่มผลประโยชน์ด้านพลังงานภายในลิเบีย รวมทั้ง
สามารถประเมินผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมืองลิเบียที่ยังมีความไม่แน่นอนในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านทางการเมือง และสถานการณ์ความปลอดภัยในลิเบีย เพ่ือให้สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในความ
ร่วมมือกับลิเบียด้านพลังงานในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้านการลงทุนหรือร่วมทุน
ของไทยกับลิเบีย 

ดังนั้น การด าเนินความสัมพันธ์กับลิเบียบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน จึงมี
ความจ าเป็นที่ไทยจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถรักษาดุลยภาพของการพ่ึงพึงลิเบียโดยเฉพาะ
ด้านพลังงาน และมีแผนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือลดหรือขจัดผลกระทบจากการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันกับลิเบียมากเกินไปในสาขาดังกล่าว  

  
๕.๒ สรุปผลการศึกษามิติการเมืองและสังคม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ 

๕.๒.๑ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติการเมืองและสังคม 
ภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบียในปี ๒๕๕๔ โครงสร้างทางการเมือง และ

สังคมของลิเบียได้เปลี่ยนจากระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จมาสู่โครงสร้างการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิในการก าหนดรูปแบบการปกครองประเทศและในการ เลือกตั้งสภา
ร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติซึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลรักษาการซึ่งด าเนินนโยบายเปิด เสรีทาง
การเมืองและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศเพ่ือ ให้ได้รับ
ความสนับสนุนในการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 

สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมของลิเบียในภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลัง
การปฏิวัติประชาชนได้สร้างโอกาสให้กับไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียได้มากกว่าระบอบ
การปกครองเดิม แต่การปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมระหว่างภาครัฐและประชาชนสองประเทศ
เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันก็ยังมีขอบเขตจ ากัด ดังนั้น ไทยจึง ควรผลักดันการกระชับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียในมิติด้านการเมืองและสังคมเพ่ือ สร้างมิตรภาพและภาพพจน์
ที่ดีของประเทศให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งจากรัฐบาลและประชาชนลิเบียเพ่ือช่วยปูทาง
ไปสู่ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุนกับลิเบียมากขึ้นในระยะ
ต่อไป  

โดยควรค านึงถึงการจัดสร้างกลไกด้านการเมืองและสังคมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนของไทยกับลิเบียเพ่ือสร้างโอกาสและเวทีในการหารือทวิภาคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ของสองประเทศบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ที่ได้จากการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน และ ให้ความส าคัญ
ใช่วงแรกกับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในระดับกระทรวง และระดับองค์กร
ภาครัฐมากกว่าการเยือนระดับผู้น าประเทศ เนื่องจากขณะนี้ลิเบียอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้น าลิเบีย
ทั้งในระดับรัฐภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญกับการเยือนประเทศพัฒนาแล้วทั้งในยุโรป



๓๘ 

และสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมีความสัมพันธ์พิเศษ เพ่ือเร่งขอความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในชาติ โดยเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒนา
ประเทศในด้านที่มีความเร่งด่วน จึงคงไม่อยู่ในฐานะที่จะเดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคอ่ืน
โดยเฉพาะเอเชีย  

ขณะที่รัฐสภาแห่งชาติลิเบียยังมีสถานะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันมีภาระ
ในการพิจารณากฎหมายต่างๆ และอยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
ทั่วไป ดังนั้น โอกาสในการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนรัฐสภาสองฝ่ายจึงยังมี
ข้อจ ากัด โดยในระยะการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบีย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระดับกระทรวงและองค์กรที่ไทยเห็นว่ามีศักยภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันที่
เป็นรูปธรรม อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรีและระดับหัวหน้าองค์กรในแต่ละกระทรวง
เพ่ือสร้างความร่วมมือเฉพาะสาขา อาทิ การเยือนของคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือสร้าง
กลไกการหารือทวิภาคีและองค์กรด้านการแพทย์ สาธารณสุข วัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคด้านต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านความปลอดภัย 

๕.๒.๒ ข้อจ ากัดและอุปสรรคทางการเมืองและสังคม  
ลิเบียยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและยังต้องเผชิญอุปสรรคทางการเมือง

และสังคมอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ ความคิดที่
แตกต่างระหว่างกลุ่มนิยมแนวคิดศาสนาอิสลามและกลุ่มเสรีนิยม ความขัดแย้งทาง ความคิดระหว่าง
กลุ่มการเมืองเกี่ยวกับรูปแบบและทิศทางของระบอบการปกครองแบบประชา ธิปไตย สภาพการณ์
ทางการเมืองและสังคมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอุปสรรคในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยของ
ประเทศและท าให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการจัดการ เลือกตั้งทั่วไปของประเทศประสบ
ความล่าช้าซึ่งมีส่วนท าให้ต่างประเทศยังไม่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองในลิเบีย เนื่ องจากเกรง
ว่ารัฐบาลลิเบียจะไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างทั่วถึง โดยที่รัฐบาลลิเบียยังเป็นรัฐบาล
รักษาการ จึงไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอีกหรือไม่ โดยอาจต้องรอจนกว่าสถานการณ์
จะดีข้ึนหรือจนกว่าจะมีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และจัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งคาดว่าอาจใช้เวลา
ประมาณ ๑-๒ ปี  

นอกจากนั้น ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในลิเบียยังเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่
รัฐบาลลิเบียก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากยังมีกลุ่มกองก าลังติดอาวุธที่เคยเข้าร่วมการปฏิวัติ
ประชาชนยังไม่ยอมวางอาวุธและยังคงมีอิทธิพลในท้องถิ่น โดยอาจใช้ก าลังขู่ประท้วงรัฐบาลหรือ
กดดันเรียกร้องผลประโยชน์จากรัฐบาล องค์กรของรัฐหรือบริษัทเอกชนต่างชาติในบางพ้ืนที่ โดยที่
กองทัพของชาติที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้นใหม่ยังไม่มีก าลังและประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุมความ
ปลอดภัยให้ทั่วถึงทั้งประเทศ จึงท าให้ต่างประเทศยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ความปลอดภัยในลิเบีย 
หลายประเทศจึงยังไม่ตัดสินใจที่จะเดินหน้าเพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับลิเบีย ประเทศส่วนใหญ่ที่จัด
คณะผู้แทนเข้าไปสานสัมพันธ์กับลิเบียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระดับความสัมพันธ์พิเศษ อาทิ 
สหรัฐฯ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส จีน เกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากใน
ลิเบียมาก่อน ขณะที่ฝ่ายไทยยังมองลิเบียว่าเป็นประเทศหลังสงครากลางเมืองจึงยังไม่สนใจลิเบีย
เท่าท่ีควรและเป็นห่วงในเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัย 



๓๙ 

อย่างไรก็ตาม โดยที่ลิเบียได้ประสบผลส าเร็จในการจัดการเลือกตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยความเรียบร้อยปราศจากความรุนแรง โดยตลอดระยะเวลาหลังการปฏิวัติประชาชน
จนถึงปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จึงคาดว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในลิเบียจะมี
แนวโน้มดีขึ้นในระยะต่อไป หากรัฐบาลลิเบียสามารถผลักดันกระบวนการประชาธิปไตย และการ
พัฒนาประเทศให้มีความคืบหน้าเพื่อสร้างงานและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน กอปรกับลิเบีย ไม่มี
กลุ่มกองก าลังติดอาวุธอิสระขนาดใหญ่ที่ต่อต้านรัฐบาลหรือขบวนเคลื่อนไหวของมุสลิมหัวรุนแรงใน
ประเทศ ก็น่าจะท าให้ลิเบียไม่ประสบกับสถานการณ์ความขัดแย้งภายในที่รุนแรงเหมือนกั บ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอิรักและอัฟกานิสถาน 

อนึ่ง ไทยและลิเบียยังไม่มีกลไกที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคภายหลัง การ
ปฏิวัติประชาชน สถานการณ์ทางการเมืองในลิเบียยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยมี
รัฐบาลรักษาการในการบริหารประเทศ กอปรกับสถานการณ์ความปลอดภัยในลิเบียยังไม่มีความ
แน่นอน ไทยจึงอยู่ในช่วงการติดตามสถานการณ์และยังไม่ได้สร้างความคืบหน้าในการจัดคณะผู้แทน
ระดับรัฐบาลเพ่ือเดินทางเยือนลิเบียอย่างเป็นทางการเพ่ือสร้างกลไกการหารือทวิภาคี กอปรกับลิเบีย
ยังไม่ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจ าไทยซึ่งมีความส าคัญต่อการอ านวยความสะดวกด้านการตรวจ
ลงตราให้กับแรงงานไทยและนักธุรกิจไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปลิเบีย เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่จะ
เดินทางไปลิเบียต้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตลิเบียประจ าฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
หรืออินโดนีเซียซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการ ๒-๓ เดือน การเปิดสถานเอกอัครราชทูตลิเบียยังเป็นกลไก
การประสานงานของลิเบียในไทยซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกอย่างมากในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกัน  

๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะด้านการเมืองและสังคม 
๕.๒.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑  กระชับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับลิเบีย
ภายหลังการปฏิวัติประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกรอบนโยบายไทยต่อแอฟริกา เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และเชื่อม่ันในไทย  

๒  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของลิเบีย พร้อมทั้ง ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของไทย  

๕.๒.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑  สร้างโอกาสในการเพ่ิมพูนการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทน

ระดับสูงของไทยกับลิเบีย และแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงและระดับองค์กร รวมทั้งภาค
ประชาสังคม และการหารือทวิภาคีระหว่างกันในกรอบความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยในระยะแรกควรเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับองค์ภาครัฐและภาคประชา
สังคมตามสาขาความร่วมมือที่สนใจก่อน 

๒  ผลักดันกับรัฐบาลลิเบียให้ด าเนินการเปิดสถานเอกอัครราชทูตลิเบีย
ประจ าไทยโดยเร็ว รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทยและลิเบีย (Joint Committee) เพ่ือเป็น
กลไกการหารือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับสูงของสองประเทศ 



๔๐ 

๓  มอบความรู้และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาประเทศแก่ลิเบีย เพ่ือต่อยอดมิตรภาพและท าให้ไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และ
รัฐบาลลิเบีย โดยควรเร่งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปโครงการเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูลิเบีย
หลังสงครามกลางเมืองโดยผ่านส านักงานส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประทศ (สพร .) 
หรือร่วมมือกับประเทศที่สามในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและลิเบียมีความต้องการด้วยการจัดท า
ใน รูปโครงการที่สามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของไทย อาทิ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของลิเบีย การจัดโครงการให้ความรู้ด้านการเกษตร การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพ่ือปูทางสู่ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน๑ 

๔  ท าให้ประชาชนลิเบียรู้จักไทยมากขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยไทยอาจจัดส่งคณะนาฏศิลป์แสดงในงานที่จัดโดยรัฐบาลและภาคเอกชนลิเบีย
และในงานเลี้ยงวันชาติของไทย รวมทั้งส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนไทยในการรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของไทยกับลิเบีย 

๕  ความร่วมมือในการแลกเสียง/ขอเสียงกรอบพหุภาคีในเวทีระหว่าง
ประเทศ  

๖  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อและประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ไทยและลิเบียให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งสองประเทศ  

๗  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตเพ่ือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับลิเบียในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ส าหรับสาธารณชนของไทยในการติดตามสถานการณ์และพัฒนาการในลิเบีย 
 
๕.๓ สรุปผลการศึกษามิติเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ 

๕.๓.๑ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
ภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิ เบีย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจลิ เบียได้

เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ซึ่งควบคุมโดยรัฐอย่างเบ็ดเสร็จไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเสรี โดยปัจจุบันลิเบียอยู่ในช่วงการเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐบาล
รักษาการของลิเบียมีเป้าหมายในสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในหลากหลายสาขา รวมทั้ง
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจลิเบียมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราสูงตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กอปรกับภาคเอกชนของลิเบียก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกขับเคลื่อน

                                                 
๑ หากไทยจัดท าโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาท่ีลิเบียไดร้ับประโยชน์ก็จะน าไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันและกัน

มากขึ้นซึ่งไทยสามารถใช้เป็นเครื่องมือท่ีช่วยขยายความร่วมมือกับลิเบียในมิติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไทยท้ังใน
กรอบทวิภาคี อาทิ ความร่วมมือดา้นพลังงาน แรงงาน การค้าและการลงทุนของไทยในลิเบยีในฐานะตลาดใหม่ 
และความร่วมมือในกรอบพหภุาค ีอาทิ การขอความสนับสนุนให้แกไ่ทยในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) และกรอบความร่วมมืออิสลาม (Organization 
of Islamic Cooperation – OIC) และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือแบบหุ้นส่วนตามแนวนโยบาย
ต่างประเทศและยุทธศาสตร์ไทยท่ีให้ความส าคญัแก่ภูมภิาคแอฟริกา  



๔๑ 

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภาคเอกชนไทยจึงควรใช้โอกาสที่มีอยู่จัดคณะนัก
ธุรกิจการค้าและการลงทุนบุกส ารวจตลาดลิเบียอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือประเมินผลประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมก่อนที่ประเทศต่างๆ จะเข้าครอบครองตลาดลิเบีย  

นอกจากนั้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ลิเบียมีความต้องการน าเข้าสินค้าจ านวนมากจากต่าง 
ประเทศเพ่ือการบริโภคและอุปโภค และใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ทั่วประเทศ ขณะที่ไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกจ านวนมากที่มีคุณภาพและราคาไม่สูงมากและ
ตรงกับความต้องการสินค้าของลิเบีย ไทยสามารถพ่ึงพาอาศัยกันและกันกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารและอาหารฮาลาล และสินค้าอุปโภคอ่ืนๆ อีกมาก 
รวมทั้งไทยสามารถลงทุนในภาคพลังงาน ภาคการก่อสร้าง และการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานใน
โครงการก่อสร้างในลิเบียซึ่งต้องการแรงงานต่างชาติเข้าไปท างานในโครงการก่อสร้างในประเทศ 
จ านวนมาก 

โดยกิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ควรส่งเสริม ได้แก่ การแลกเปลี่ยน การ
เยือนระดับกระทรวงและองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างกัน อาทิ การเยือนของผู้แทนกระทรวงพลังงาน 
หรือองค์กรด้านอุตสาหกรรมน้ ามันเพ่ือหารือความร่วมมือด้านพลังงาน และการเยือนของผู้แทน
กระทรวงแรงงานเพ่ือหารือโอกาสด้านแรงงานไทยในลิเบีย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ
องค์กรภาคธุรกิจและเอกชน อาทิ การเยือนของคณะผู้แทนสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และ
คณะภาคเอกชนด้านการค้าและการลงทุนของสองฝ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญ
กับ การแสวงหาตัวแทนด้านการค้าและการลงทุนหรือหุ้นส่วนในลิเบียที่น่าเชื่อถือเพ่ือ ท าหน้าที่เป็น
เครือข่ายและผู้ประสานงานทางด้านเศรษฐกิจและการค้าในพ้ืนที่เนื่องจากนักธุรกิจการค้าของไทยยัง
ไม่มีประสบการณ์และข้อมูลแวดล้อมที่เพียงพอในพ้ืนที่ 

๕.๓.๒ ข้อจ ากัดและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย 

นักธุรกิจไทยยังมองภาพลิเบียว่าเป็นประเทศหลังการปฏิวัติประชาชนและสงคราม
กลางเมือง สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังมีความผันผวนและยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์
ความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายภายใน และเห็นว่าบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจที่จะ
กลับไปด าเนินโครงการที่เคยด าเนินการอยู่เดิมหรือเริ่มโครงการใหม่ ส่วนหนึ่งยังต้องการรอให้รัฐบาล
ลิเบียชดเชยค่าเสียหายในโครงการที่ลงทุนไว้ก่อนการปฏิวัติประชาชน ส าหรับบริษัทไทยยังไม่เคย
ลงทุนในลิเบีย  

นอกจากนี้ นักธุรกิจไทยยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลไกและระบบธุรกิจภายในลิเบีย
รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางธุรกิจของภาคเอกชน และหุ้นส่วนทางธุรกิจและคู่ค้าในลิเบีย ระบบการเงิน การ
ธนาคารยังไม่มีความเป็นสากล กฎระเบียบการค้าและการลงทุนยังอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
นักธุรกิจไทยและลิเบียยังรู้จักกันในขอบเขตจ ากัดและยังขาดโอกาสและเครือข่ายการเชื่อมโยงทาง
ธุรกิจ กอปรกับสินค้าไทยยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร รวมทั้งยังไม่มีการจัดท า ตรา
สินค้า (branding) ของไทยท าให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยยังด้อยกว่าสินค้าจากประเทศตะวันตก 



๔๒ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
๕.๓.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับลิเบีย
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 

๒  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย 
และดูแลคนไทยและแรงงานไทยในลิเบีย  

๕.๓.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ส่งเสริมให้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กัน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินการทางธุรกิจการค้าและการลงทุนร่วมกัน อาทิ ความตกลง
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลงเว้นการเก็บภาษีซ้อน  

๒  เร่งรัดการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตลิเบียประจ าประเทศไทยและ
การจัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเบนกาซีซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมทาง
ภาคตะวันออกของลิเบียและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจรองจากกรุงตริโปลี ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกลไกการ
ประสานงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีและระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย  

๓  การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) เพ่ือเป็นกลไก
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐ และจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Business Council) เป็นกลไก
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและลิเบีย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน  

๔  สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทยในลิเบียผ่าน
สื่อมวลชนในลิเบีย รวมทั้งประชาสัมพันธ์และจัดท าตราสินค้าเพ่ือส่งเสริมภาพของสินค้าไทยให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้นในลิเบีย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยน าผลิตภัณฑ์ไปร่วมแสดงในงานแสดงสินค้า
ของลิเบีย โดยเน้นจุดแข็งของไทย คือ เอกลักษณ์ของสินค้า ความหลากหลาย และมีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม 

๕  ติดตามรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในลิเบียและโอกาส
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนให้นักธุรกิจไทยทราบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเว็บไซต์สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงตริโปลีเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสธุรกิจการค้าและ การ
ลงทุนระหว่างไทยกับลิเบีย  

๖  ภาครัฐและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีด าเนินโครงการน า
นักธุรกิจลิเบียเยือนไทยเพ่ือจับคู่ธุรกิจการค้าและการลงทุนตามโครงการสานสัมพันธ์ธุรกิจไทยและ
ลิเบียอย่างต่อเนื่องทุกปี  

๗  สนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานไทย อาทิ การจัดท า
บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือด้านการก่อสร้างและแรงงานระหว่างภาครัฐเพ่ืออ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานระหว่างกัน การจัดหาต าแหน่งงานเพ่ือจัดส่งแรงงานโดยรัฐใน
ภาคการก่อสร้างและภาคบริการในอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม การพิจารณาให้มีการจ้างงานตรงโดยไม่
ผ่านบริษัทจัดหางานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคนงาน ส ารวจแรงงานไทยในลิเบียที่จ่ายค่าบริการจัดหางาน
ที่สูงกว่ากฎหมายก าหนด ช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาท างานลิเบียโดยมิได้จัดท าบัตร



๔๓ 

สมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศตามข้อก าหนดของกระทรวงแรงงาน
ส าหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ โดยการส ารวจแรงงานไทยดังกล่าวในไซต์
งานในลิเบีย เพ่ือช่วยเหลือให้แรงงานไทยสามารถมีบัตรกองทุนฯ เพ่ือให้สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การขอรับความสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีแรงงานไทยประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในลิเบียและ
ต้องการเดินทางกลบัไทย 

 
หากพิจารณาสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของลิเบียทางด้านการเมืองและสังคมกับ

สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน จะท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าไทยมีโอกาส
ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนมากกว่าด้านการเมืองและสังคม ดังเห็นได้จากศักยภาพและโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับ
ลิเบียในด้านการค้าและการลงทุนในหลายสาขา ขณะที่การส่งออกของไทยไปยังลิเบียในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากและแรงงานไทยที่อพยพกลับไทยจ านวนกว่าหนึ่งหมื่นคนในช่วงก่อนการปฏิวัติ
ประชาชนได้เริม่ทะยอยเดินทางกลับไปท างานในลิเบียบ้างแล้ว แม้ว่าจ านวนยังไม่มากเท่าเดิม แต่คาด
ว่าจะเพ่ิมขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของลิเบีย ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา
ไทยกับลิเบียยังไม่มีโอกาสสร้างความคืบหน้าที่ชัดเจนในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม โดยที่
ปัจจุบันลิเบียเป็นประเทศท่ีมีก าลังซื้อทางเศรษฐกิจและมีการเติบโตของภาคเอกชนและความต้องการ
สินค้าน าเข้าและการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนมากจึงเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของลิเบีย
กับโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน   

ในเรื่องนี้ โดยที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียทั้งมิติด้านการเมืองสังคม และเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันยังมีขอบเขตจ ากัด ภาครัฐของไทยและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลียังต้องมีบทบาท
หน้าที่ในช่วงแรกเพ่ือผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมืองและสังคมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในลิเบีย รวมทั้งเป็นกลไกที่สนับสนุนและช่วยชี้น า
ภาคเอกชนไทยในระยะแรกให้สามารถยกระดับการพ่ึงพาอาศัยกันและกันโดยอาศัยความร่วมมือด้าน
ธุรกิจ การค้า และการลงทุนร่วมกับฝ่ายลิเบียในสาขาต่างๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้  โดยค านึงถึงโอกาส
ความเป็นไปได้ในแต่ละสาขาความร่วมมือ  
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