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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลิเบีย
ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับลิเบีย โดยศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในลิเบียในมิติการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมในช่วงก่อนและหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบีย รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและ/หรือ
ข้อจากัดสาหรับไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองว่าไทย
จะมีโอกาสเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียเพิ่มมากขึ้นในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ
สั งคมและวัฒ นธรรมได้อย่ างไรบ้ าง โดยมีส มมุติฐ านว่าไทยสามารถเสริมสร้างความร่ว มมือด้า น
เศรษฐกิจกับลิเบียได้อย่างเด่นชัดมากกว่าด้านอื่น ๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบีย
ทั้ ง นี้ โดยอาศั ย กรอบการวิ เ คราะห์ ต ามแนวคิ ด การพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น ระหว่ า งประเทศ
(Interdependence) ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ซึ่งกล่าวถึงลักษณะระบบ
โลกปัจจุบันที่มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการติดต่อกัน
อย่างสลับซับซ้อน (complex interdependence) หลายช่องทางทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม
ผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้ทาให้เห็นลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างไทย
กับลิเบียที่สาคัญ คือ ไทยและลิเบียเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกปัจจุบันที่มีแนวโน้มการพึ่งพาอาศัยกัน
และกันมากขึ้นภายหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบีย เนื่องจากลิเบียได้เปลี่ยนนโยบายไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ไทยและลิเบียจึงมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กันได้หลาย
มิติทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ขณะที่ไทยมีนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ประเทศที่
ส่งเสริมความร่วมมือและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับกลุ่มประเทศต่างๆ ที่ มีความสาคัญของโลก อาทิ
การขยายความร่ ว มมือกั บ แอฟริ กา รวมทั้งลิ เบี ย เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ที่ว่าประเด็นทาง
เศรษฐกิจจะกลายเป็นความร่วมมือที่สาคัญในการเมืองโลกและตอบสนองแนวคิดการแข่งขันแบบใหม่
ที่แนวโน้มของ geo-economics จะเข้ามาแทนที่ geo-politics ในกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งการพึ่งพา
อาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลของนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในมิติการเมืองและสังคม การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบียได้
ก่อให้เกิดเสรีภาพทางการเมืองและสังคมบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิใน
การเลื อ กตั้ งรั ฐ สภาแห่ งชาติ และการจัด ตั้ง รัฐ บาลรัก ษาการบริห ารประเทศก่อ นน าไปสู่ การร่ า ง
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไป โดยรัฐบาลรักษาการของลิเบียมีนโยบายเปิดประเทศและต้องการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อระดมความสนับสนุนในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศให้
ทันสมัย ไทยจึงมีโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียมากขึ้นในด้านการเมืองและสังคม
มากกว่าในช่วงระบอบกัดดาฟี โดยเฉพาะการผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนสองฝ่ายเพื่อสร้างกลไก
การหารือและการประสานงานระหว่างกัน อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint CommitteeJC) การเยือนของคณะผู้แทนภาครัฐด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและสาธารณสุข รวมทั้งด้าน

จ
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสองฝ่าย โดยไทยควรให้ความสาคัญกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาแก่ลิเบียในช่วงแรกเพื่อสร้างมิตรภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยต่อลิเบียสาหรับเป็นเครื่องมือ
ที่นาไปสู่การเจรจาต่อรองเพื่อขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนต่อไป ทั้งนี้
โดยควรคานึงถึงข้อจากัดและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่ นคง
ปลอดภัยภายในลิเบีย
ในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ภายหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบีย ระบบ
เศรษฐกิจของลิเบียได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ที่ควบคุมโดยรัฐไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบ ตลาดเสรี และรัฐบาลรักษาการมีนโยบายในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
เร่งด่วนและ เพื่อบูรณาการกับระบบเศรษฐกิจโลกภายหลังที่ตกอยู่ภายใต้การบริหารที่ผิดพลาดในช่วง
ระบบกัดดาฟี รวมทั้งประสงค์จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพหลากหลายสาขาและเสริมสร้างความ
ร่ ว มมือ ด้านเศรษฐกิ จ การค้า และการลงทุน กับต่า งประเทศ กอปรกับ เศรษฐกิจลิ เ บียเติ บโตใน
ระดับสูงหลังสงครามกลางเมือง ในปี ๒๕๕๔ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับการค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อการบริโ ภคและการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนการเติบโตของภาคเอกชนลิเบียซึ่งกลายเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนความเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่สูง จึงน่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการสินค้าของลิเบีย โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหาร ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เอื้ออานวยของลิเบีย ภาครัฐและภาคเอกชน
ไทย ควรร่วมมือกันสร้างกลไกการหารือและการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับ
ลิเบีย อาทิ การจัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยเมืองเบนกาซีซึ่งเป็นศูนย์การค้าและธุรกิจที่สาคัญใน
ภาคตะวันออกของลิเบียเพื่อประสานงานและส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ การจั ดตั้ง Joint Business
Council และการนาคณะผู้แทนการค้าของไทยเดินทางบุกตลาดลิเบียก่อนที่ต่างชาติจะเข้ายึดครอง
ตลาดการค้าและการลงทุนลิเบียในระยะต่อไป โดยในระยะแรกภาครัฐควรเป็นผู้ชี้นาและใช้ข้อมูลแก่
ภาคเอกชนไทย โดยเน้นให้ภาคเอกชนสามารถจับคู่ทางการค้าหรือหาตัวแทนด้านการค้าและหุ้นส่วน
การลงทุนที่น่าเชื่อในลิเบียเป็นผู้ดาเนินการ ทางธุรกิจในลิเบียให้กับนักธุรกิจไทยซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มี
ประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ในลิเบีย ตลอดจนควรเน้นการประชาสัมพันธ์
สินค้าไทยและการจัดทาตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้ าไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในลิเบีย
นอกจากนั้น ไทยน่าจะมีโอกาสร่วมมือกับลิเบียในด้านการลงทุน เนื่องจากลิเบียเป็นแหล่ง
สารองน้ามันดิบขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือและให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศหลังสงครามกลางเมืองในลิเบีย กอปรกับ
ไทยมีบริษัทก่อสร้างและองค์กรด้านพลังงานที่มีศักยภาพในการร่วมมือกับลิเบีย ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อ
โอกาสการส่งออกแรงงานฝีมือไทยเข้าร่วมในโครงการก่อสร้างและพลังงานในลิเบียด้วย ทั้งนี้ ไทยควร
คานึงถึงความเสี่ยงและข้อจากัดอัน เป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัยภายในลิเบียและด้านกฎระเบียบ
การค้าและการลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการทางธุรกิจการค้าและการลงทุนในลิเบียที่อาจยังล้าหลัง
ทั้งนี้ หากพิจารณาสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและสังคมกับเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุนภายหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในลิเบียในปี ๒๕๕๔ ไทยจะมีโอกาสในการ

ฉ
เสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนมากกว่าด้านการเมืองและ
สังคมในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ดังเห็นได้จากศักยภาพการนาเข้าของลิเบียและการส่งออกของไทยไปยัง
ลิเบียในปี ๒๕๕๕ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งศักยภาพในความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียใน
ด้านพลังงาน การก่อสร้าง และภาคแรงงานซึ่งขณะนี้แรงงานไทยได้เริ่มทะยอยเดินทางกลับไปทางาน
ในลิเบียบ้างแล้วหลังจากที่อพยพกลับไทยหลังสงครามกลางเมืองในลิเบีย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตาม
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการก่ อสร้าง ของลิเบีย ในขณะที่ในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ไทยกับลิเบียยังไม่มีโอกาสสร้างความคืบหน้าที่ชัดเจนในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมอันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลิเบีย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไทยจะมีโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุนมากกว่าด้านการเมืองและสังคม แต่ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย
ในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนยังมีขอบเขตจากัด ไทยจึงควรให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้าง
ความร่วมมือ กับลิเบียในด้านการเมืองและสังคมเพื่อเป็นกลไกที่ช่วยปูทางไปสู่การขยายความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนต่อไป โดยในระยะแรกภาครัฐของไทยและสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงตริโปลี และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องยังจาเป็นที่จะต้องมีบทบาทในการให้ข้อมูลและช่วยชี้นา
ภาคเอกชนซึ่งยังไม่มีประสบการณ์และข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลิเบีย
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตร นัก
บริ ห ารการทู ต รุ่ น ที่ ๕ ซึ่ ง จั ด ท าขึ้ น ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ของเวลาและได้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยด้ ว ยความ
อนุ เ คราะห์ จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายฝ่ า ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คณะอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ได้ แ ก่
เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดทารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ กระผมจึงใคร่ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ โดยเฉพาะผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติฯ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ แนวทางในการจัดทากรอบ
การศึกษาและวิเคราะห์ของรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้อย่าง ดียิ่ง
นอกจากนั้ น ขอขอบคุ ณเอกอั ค รราชทู ตจุ ม พล มนั ส ช่ ว ง ที่ไ ด้ ให้ แนวทาง ข้ อมู ล และ
คาแนะนาสาหรับการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ตั้งแต่ต้น รวมทั้งคุณวีร์ ชาญสง่าเวช
เลขานุการเอก ที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ในลิเบีย รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่
ได้จั ดทาหลั กสูตรฝึ กอบรมนักบริ ห ารการทูต (นบท. รุ่นที่ ๕ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ
สถาบันฯ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้
โดยหวังว่ารายงานการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับนี้จะให้ ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ในลิเบีย ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของไทยในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบีย และเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป
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สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ภูมิหลัง - ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
๑.๒ คาถามในการศึกษา
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
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๑.๖ ประโยชน์ของการศึกษา
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บทที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในลิเบียกับโอกาสของไทยในมิติการเมือง
และสังคม
๓.๑ สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมในช่วงระบอบกัดดาฟี
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมภายในลิเบียในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
๓.๓ ข้อจากัดทางการเมืองและสังคมหลังการปฏิวัติประชาชน
บทที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในลิเบียกับโอกาสของไทยในมิติเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน
๔.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบระบบการบริหารเศรษฐกิจของลิเบียในช่วง
ระบอบกัดดาฟี
๔.๒ โครงสร้างและองค์ประกอบระบบการบริหารเศรษฐกิจของลิเบียภายหลัง
การปฏิวัติประชาชน
๔.๓ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุน
๔.๔ อุปสรรคและข้อจากัดทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย

ง
ช
ซ
๑
๑
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๑๑
๑๒
๑๔
๑๔
๑๕
๑๙
๒๒
๒๒
๒๒
๒๔
๓๒

ฌ

สารบัญ (ต่อ)
บทที่ ๕ ข้อสรุปผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab
Spring กับโอกาสของไทย
๕.๑ การวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
๕.๒ สรุปผลการศึกษามิติการเมืองและสังคม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบัติการ
๕.๓ สรุปผลการศึกษามิติเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก ตารางแสดงสถิติส่งออกของไทยไปลิเบีย
ข ตารางแสดงสถิตินาเข้าของไทยจากลิเบีย
ค แผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรและการผลิตพลังงานน้ามันใน
ลิเบีย
ง แผนที่แสดงแหล่งน้ามันในลิเบีย
ประวัติผู้เขียน
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลัง - ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
ลิเบียเป็นประเทศอาหรับในภูมิภาคแอฟริกาเหนือที่มีประวัติศาสตร์ย าวนานนับแต่ยุคกรีก
โบราณ คาร์เทจ และโรมัน โดยอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติมายาวนานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
๒๔๕๔ ลิเบียอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลี จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ สมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติได้มีข้อมติให้ลิเบียได้รับเอกราชจากอิตาลี โดยกษัต ริย์ Idris ซึ่งเป็นผู้นาในการ
ต่อต้าน การปกครองของอิตาลีในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเป็นผู้นาในการเจรจาจนนาไปสู่
การประกาศ เอกราชเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๔ ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ และต่อมาเมื่อ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๒ กลุ่มนายทหารนาโดยพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี (Muammar Qaddafi) ได้
ก่อการรัฐประหารยึดอานาจจากกษัตริย์ Idris ในช่วงการปกครองลิเบีย พันเอกกัดดาฟีได้ดาเนิน
นโยบายตามแนวทางการเมืองของตนซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีสากลที่ ๓ (Third Universal Theory)๑ อัน
เป็นการผสมผสานระหว่างแนวทางสังคมนิยมกับแนวคิดของศาสนาอิ สลาม รวมทั้งแนวทางต่อต้าน
ชาติตะวันตก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลิเบียครั้งใหม่ได้เริ่มก่อตัวภายหลังการเกิดปรากฏการณ์
กระแสการชุมนุมประท้วงในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Arab Spring) ซึ่งได้เกิดขึ้นครั้งแรก
ในกรุงตูนิสซึ่งเป็นเมืองหลวงของตูนีเซีย หรือเรียกว่าการปฏิวัติ Jasmine Revolution ซึ่งได้สร้าง
กระแสการประท้ว งเพื่อเรี ย กร้ องประชาธิปไตยจากผู้ ปกครองประเทศและท าให้ ส ามารถ ขับไล่
ประธานาธิบดี Zine El Abidine Ben Ali ผู้นาของตูนีเซียออกจากตาแหน่งในกลางเดือนมกราคม
๒๕๕๔ โดยกระแสการชุมนุมประท้วงทางการเมืองในตูนีเซี ยได้ส่งกระแสการปฏิวัติประชาชนออกไป
ทั่วภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือไปจนถึงตะวันออกกลาง รวมทั้งในอียิปต์ซึ่งได้เกิด การปฏิวัติ ๒๕th
January Revolution ล้มล้างรัฐบาลของประธานาธิบดี Muhammad Hosni El Sayed Mubarak
ผู้นาอียิปต์
ความส าเร็ จของการชุมนุมประท้ว งขับไล่ ผู้ นาในตูนีเซียและอียิปต์เป็นแรงบันดาลใจให้
ประชาชนลิเบียซึ่งไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลกัดดาฟีอยู่แล้ว ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงเพื่อ
กดดันรัฐบาลพันเอกกัดดาฟีอย่างสันติในช่วงแรกเพื่อให้ดาเนินการปฏิรูปทางการเมืองให้สิทธิเสรีภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แต่รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ต่อมาการประท้วงขับไล่พันเอกกัดดาฟีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่เมือง
เบนกาซี (Benghazi) ซึง่ ตัง้ อยูท่ างภาคตะวันออกของประเทศ
๑

Ronald Bruce ST John, Libya From Colony to Independence (Oxford: One world Publications,
2008), p 157.

๒
ต่อมา เหตุการณ์ได้ลุกลามเมื่อมีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจและ มีผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมาก หลังจากนั้น การชุมนุมได้ขยายไปยังเมืองต่าง ๆ อาทิ เมือง Al Bayda
เมือง Zintan เมือง Darnah เมือง Misurata เมือง Zawiya และเมือง Tobruk และได้ขยายเข้าสู่กรุง
ตริโปลีซึ่งเป็นเมืองหลวงเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สถานการณ์ทางการเมืองในลิ เบียได้เริ่มพลิ กผันเมื่อรัฐบาลได้ใช้กาลังทหารปราบปราม
ประชาชนอย่างรุนแรง และได้ขยายตัวจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลกลายเป็นสงครามกลาง
เมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้าน เนื่องจากรัฐบาลได้ปราบปรามผู้ชุมนุมและฝ่ายต่อต้านรัฐ บาล
ด้วยกาลังตารวจ ทหาร พร้อมอาวุธร้ายแรง และการใช้เครื่องบินรบ เรือรบ ปืนใหญ่ และรถถังโจมตี
เมืองต่าง ๆ ที่ถูกฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยึดครอง กลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลพันเอกกัดดาฟีมาจากหลากหลาย
อาชีพ อาทิ อดีตนักการเมือง ผู้นาเหล่าทหาร นักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้นาชนเผ่าต่ างๆ ได้รวมตัวกัน
และจัดตั้งองค์กรทางการเมืองที่เรียกว่า National Transitional Council of Libya (NTCL) หรือ
สภาถ่ายโอนอานาจแห่ งชาติ เพื่อเป็นตัว แทนของประชาชนลิเบีย และเป็นองค์กรกลางที่ช่ว ย
สนับสนุนฝ่ายต่อต้านในการสู้รบกับกองกาลังของรัฐบาลลิเบีย รวมทั้งวางแนวทางเพื่อนาไปสู่การ
ปกครองลิเบียใหม่หลังจากได้รับชัยชนะจากการสู้รบ
ในระหว่างสงครามกลางเมืองในลิเบีย นานาชาติได้มีบทบาทในการสู้รบในลิเบียนับตั้งแต่
การรับรองข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๙๗๓ (๒๐๑๑ โดยกองกาลัง ผสม
นานาชาตินาโดยกองกาลังรัฐสมาชิกองค์ การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic
Treaty Organization – NATO) ได้เข้าโจมตีลิเบียและสนับสนุนฝ่ายต่อต้านในการสู้รบ ต่อจากนั้น
สถานการณ์การสู้รบได้ดาเนินต่อไปจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ กองกาลัง ฝ่ายต่อต้าน
ปฏิบัติการเข้ายึดกรุงตริโปลีได้สาเร็จ และสามารถยึดเมืองต่าง ๆ ไว้ในการควบคุม และเมื่อวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๔ กองกาลังของ NTCL สามารถยึดเมือง Sirte ซึ่งเป็นเมืองใกล้กับบ้านเกิดของพันเอก
กัดดาฟีได้โดยสมบูรณ์ และได้จับกุมตัวพันเอกกัดดาฟีในสภาพถูกยิงที่ศีรษะและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
การเสี ย ชีวิ ตของพัน เอกกัดดาฟี ถือเป็นจุด เปลี่ ยนทางการเมืองของลิ เบียภายหลั งการ
ปกครองของระบอบกัดดาฟีในลักษณะอานาจนิยมมายาวนานถึง ๔๒ ปี และถือเป็นความสาเร็จใน
การโค่นล้มรัฐบาลอานาจนิยมอีกครั้งหนึ่งในปรากฏการณ์ Arab Spring โดย NTCL ในฐานะองค์กร
ตัวแทนประชาชนลิเบียได้พยายามสถาปนาระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและนาลิเบียเข้าสู่
ระบบการเมืองใหม่ หรือ New Libya เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในช่วงแรก ลิเบียอยู่ภายใต้การบริหารของ NTCL ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มต่อต้านพัน
เอกกัดดาฟีในช่วงการปฏิวัติประชาชน โดยสมาชิกขององค์กรประกอบด้วยนักวิชาการ นักกฎหมาย
นายทหาร และผู้บริหารในรัฐบาลชุดเก่าบางคนที่ได้แปรพักตร์ และเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
NTCL ได้ ป ระกาศอิ ส รภาพของลิ เ บี ย และเริ่ ม บริ ห ารประเทศในฐานะรั ฐ บาลรั ก ษาการ โดยให้
ความสาคัญสูงสุดต่อการฟื้นฟูบรูณะประเทศ การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางการเมือง โดย
มีนายมุสตาฟา อับดุล จาลีล (Mustafa Abdul Jalil) เป็นประธาน และมีรัฐบาลรักษาการนาโดยนาย
อับดราฮิม อัล-เคบ (Abdurrahim al-Keib) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่บริหารประเทศ

๓
เป็นการชั่วคราว และต่อมาได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลิเบียมี หน้าที่สาคัญ
ในการเจรจาเพื่อแต่งตั้งรัฐบาลรักษาการ โดยรัฐบาลนี้จะมีหน้าที่บริหารประเทศเป็นเวลาประมาณ ๑
ปี และกากับดูแลการร่างรัฐธรรมนูญโดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกาหนดรูปแบบ
การปกครองและจัดการเลือกตั้งทั่วไป ต่อมา NTCL ได้มอบอานาจให้กับรัฐสภาแห่งชาติ (General
National Congress เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยรัฐสภาแห่งชาติได้เลือก นาย Mohamed
Magarief ซึ่งเป็นคนเมืองเบนกาซีจากพรรค National Front Party ดารงตาแหน่งประธานรัฐสภา
แห่งชาติเพื่อทาหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศต่อไป ๒ โดยนาย Magarief เคยดารงตาแหน่ง
เอกอัครราชทูตลิเบี ยประจ าอิน เดียในระบอบกัดดาฟี แต่ได้ล าออกเมื่อปี ๒๕๒๓ และจัดตั้งกลุ่ ม
National Front for the Salvation of Libya เพื่อต่อต้านระบอบกัดดาฟี๓
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring เป็นจุด
เปลี่ยนทางการเมืองครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ของลิเบียเพื่อดาเนินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและ
การพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ในขณะเดียวกัน ลิเบียยังต้องเผชิญกับเงื่อนไขของสถานการณ์
ต่างๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย
๑.๒ คาถามในการศึกษา
ภายใต้สภาพการณ์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบียดังกล่าว ไทยจะมีโอกาส
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับลิเบียเพิ่มมากขึ้นในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมได้อย่างไรบ้าง และมิติความร่วมมือด้านใดที่ไทยจะมีโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบีย
ได้อย่างเด่นชัดมากที่สุด
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓.๑ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยภายในลิเบียในช่วงก่อนการปฏิวัติประชาธิปไตยในลิเบีย
กับช่วงภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring และการปฏิวัติประชาธิปไตยในลิเบียในมิติการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๑.๓.๒ วิเคราะห์โอกาสและ/หรือข้อจากัดสาหรับไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง

๒

กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ภาพรวม
ความสัมพันธ์ไทย – ลิเบีย : แฟ้มข้อมูลและประเด็นสนทนาสาหรับคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศในโอกาส
เยือนลิเบียหลังการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง,” ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕.
๓
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี, “โทรเลขที่ TIP ๑๒๘/๒๕๕๖,” ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖.

๔
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา/วิธีดาเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีการศึกษา (ประเภทของการศึกษาและ
การเก็บข้อมูล)
๑.๔.๑ ขอบเขตการศึกษา
๑ วิเคราะห์สาเหตุที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของลิเบียภายหลัง
ปรากฏการณ์ Arab Spring และการปฏิวัติประชาชนในลิเบียว่าเปลี่ยนแปลงไปจากช่วง การปกครอง
ของระบอบกัดดาฟีอย่างไร
๒ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของลิเบีย และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของลิ เบี ย ภายหลั ง การจั ดตั้งรัฐ บาลชั่ว คราวเพื่อบริห ารประเทศตามวีถีท างของระบอบ
ประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบันระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาส/ข้อจากัดของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ลิเบีย
๓ ศึกษาข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในช่วง
ระบอบกั ด ดาฟี และภายหลั ง การจั ด ตั้ง รั ฐ บาลชั่ ว คราวของลิ เ บี ยและข้ อ มู ล ตามข้อ (๒ เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดาเนินการของไทยต่อลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ของลิเบียสู่ความเป็นประชาธิปไตย
๑.๔.๒ วิธีดาเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาหัวข้อเรื่องดังกล่า วของรายงานฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาและค้นคว้าจาก
เอกสารซึ่งประกอบด้วย
๑ วรรณกรรมเกี่ยวกับลิเบียฉบับภาษาอังกฤษ
๒ วารสารและสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓ หนังสือพิมพ์ on-line ซึ่งเป็นที่รู้จักของชุมชนนักการทูต นักธุรกิจ และองค์กร
ต่างๆ ในลิเบียซึ่งสามารถใช้ ตรวจสอบและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของลิเบีย อาทิ Libyan
Herald และ Tripoli Post รวมทั้ง The Economist, Aljazeera เป็นต้น
๔ เอกสารราชการของไทย และเอกสารเผยแพร่ของไทยและลิเบีย
อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกั บลิเบียอาจ
ต้องประสบข้อ จ ากั ดเกี่ย วกับ ลั ก ษณะข้อ มูล บางประเภท โดยเฉพาะข้อ มูล ของฝ่ า ยลิ เบีย ซึ่ง เป็ น
ประเทศที่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือสถิติ แม้แต่ข้อมูลสามะโนประชากรของประเทศ รวมทั้งไม่มี
ระบบหนั ง สื อพิ มพ์ ร ายวั น และระบบการวางจ าหน่ ายหนัง สื อพิ มพ์ ท้ องถิ่ นทั้ ง ภาษาอารบิ กและ
ภาษาอังกฤษที่แน่นอนและมีมาตรฐานเช่นประเทศอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้าทางสังคม
๑.๕ สมมุติฐานการศึกษา
สภาพการณ์ในลิเบียที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการปฏิวัติประชาชนเพื่อล้มล้างระบอบกัด
ดาฟีในปี ๒๕๕๔ น่ าจะเปิ ดโอกาสให้ ไทยสามารถเสริมสร้างความสั มพันธ์และความร่ว มมือด้าน
เศรษฐกิจกับลิเบียได้อย่างเด่นชัดมากกว่าด้านอื่น ๆ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบีย

๕
๑.๖ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๖.๑ เป็นการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลิเบียและความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กั บ ลิ เ บี ย เพิ่ ม มากขึ้ น ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองของลิ เ บี ย ไปสู่ ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย
๑.๖.๒ เป็ น การประมวลและวิเ คราะห์ ข้ อมูล ความสั มพัน ธ์ระหว่า งไทยกั บลิ เ บียในมิ ติ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๑.๗ นิยามศัพท์/ การจากัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
Arab Spring หมายถึง ปรากฏการณ์กระแสการชุมนุมประท้วงทางเมืองซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก
ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ในตูนีเซีย และได้แพร่ขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาตอนเหนือ
รวมทั้งลิเบีย และในตะวันออกกลาง

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย–ศึกษา หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/
กรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (Interdependence)
การจัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้ได้นากรอบแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ระหว่างประเทศ (Interdependence) ซึ่งปรากฏในหนังสือ Power and Interdependence :
World Politics in Transition และยุทธศาสตร์ไทย รวมทั้งนโยบายต่างประเทศไทยเป็นกรอบใน
การศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายโอกาสของไทยและการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิเบีย
ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้เสนอแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน และกาหนดกรอบการวิเคราะห์การเมืองโลกร่วมสมัยในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและ
กัน โดยกล่าวว่า ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ ๒๐ ที่พัฒนามาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มี
ลักษณะเป็นระบบโลกที่มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการ
สื่อสารระหว่างกันอย่างสลับซับซ้อน (complex interdependence) อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีลักษณะที่สาคัญ คือ๑
๑ ระบบสังคมโลกมีความสัมพันธ์อย่างสลับซับซ้อน ประเทศต่างๆ มีช่องทางใน
การติดต่อกันได้ห ลายช่องทาง การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันทางเศรษฐกิจและสั งคมจะทาให้โลก
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
๒ นโยบายต่างประเทศจะครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆ มากมาย และทุกเรื่อง
มีความสาคัญอย่างเท่าเทียมจนไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญได้อย่างเด่นชัด
๓ กาลังทหารลดระดับความสาคัญลง และไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้อธิบายด้วยว่าอานาจและการ
พึ่งพาอาศัยกันและกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีผลกระทบต่อกัน การพึ่งพาอาศัยกันและ
กันมีทั้งทางด้านการทหาร เศรษฐกิจ และสังคม และได้ตั้งคาถามด้วยว่า การเมืองโลกจะมีลักษณะ
สาคัญอย่างไร หากการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจได้ขยายตัวออกไป การพึ่งพาอาศัยกันและ
กัน ระหว่างประเทศจะส่ งผลต่อการเมืองโลกและพฤติกรรมของรัฐ แต่การกระทาของรัฐ บาลจะ
กาหนดรู ป แบบการพึ่งพาอาศัย กันและกัน โดยรัฐ บาลสามารถกาหนดและควบคุมความสั มพันธ์
๑
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๗
ระหว่างรัฐ ตามแนวความคิดนี้ผลประโยชน์ภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างมาก
Interdependence ในฐานะที่เป็นกรอบการวิเคราะห์
Interdependence ความหมายในเชิงวิเคราะห์หมายถึง สถานการณ์ซึ่งผู้แสดง
หรือเหตุการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบมีผลกระทบซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยกันและกันหมายถึง
การพึ่งพิงกัน สถานการณ์ดังกล่าวมิได้บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดี การพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างรัฐอาจ
ทาให้ประเทศที่พึ่งพาอาศัยกัน และกันมีความมั่งคั่งมากขึ้นหรือจนลงก็ได้ นาย Jean Jacques
Rousseau ได้กล่าวว่าการพึ่งพาอาศัยกันและกันอาจนาไปสู่ ความขัดแย้งก็ได้ แต่ในบางโอกาสอาจ
ส่งผลกระทบต่างตอบแทนระหว่างรัฐหรือผู้แสดงของประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป็นผลจากการดาเนินการติดต่อระหว่างกัน อาทิ การไหลเวียนของเงินตราสินค้า ประชาชน และ
ข่าวสารข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
การพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นปฏิสัมพันธ์ต่างตอบแทนระหว่างกันหรือมีผลกระทบ
โดยตรงและโดยตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดระหว่างผู้แสดงเท่านั้น ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
มิใช่เพียงการติดต่อระหว่างกัน แต่ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันและกันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้อง
เสีย และขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับประโยชน์กลับคืนมากกว่าสิ่งที่ต้องสูญเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ หรือ
อาจเป็นประเด็นของการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักการหรืออุดมการณ์ของผู้แสดงและ
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไม่อาจยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์แบบการพึ่งพาอาศัยกันและ
กันจะมีลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน๒
Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้เสนอแนวคิดที่สาคัญ กล่าวคือ ใน
ระบบที่มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างสลับซับซ้อน การพึ่งพาอาศัยกันและกันจะก่อให้เกิดการ
ต่อรองทางการเมืองแทนการใช้กาลังทหาร โดยกาหนดแนวทางการพิจารณารูปแบบการพึ่งพาอาศัย
กันและกันใน ๒ ประเด็น ได้แก่
๑ พิจารณาวิเคราะห์ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับและ/หรือ
๒ พิจ ารณาผลที่ได้รับและการขยายตัว ของประเด็นที่เกิดขึ้นในความสั มพันธ์
ระหว่างกันโดยเปรียบเทียบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง๓
ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์แนวคลาสิกได้ใช้แ นวทางแรกในการวิเคราะห์บนหลักความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) แต่ยังมีความคลุมเครือในข้อพิจารณา
เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันว่าจะสามารถแบ่งสรรระหว่างกันอย่างไร ดังนั้น ประเด็นด้าน
การเมืองของการพึ่งพาอาศัยกันและกันยังคงเกี่ยวข้องกับข้ อพิจารณาทางการเมืองแบบเดิมที่ว่า ใคร
ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการดาเนินความสัมพันธ์ดังกล่าว
นอกจากนั้ น แนวคิ ด นี้ ยั ง ค านึ ง ถึ ง การใช้ ก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น ทางด้ า น
เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับประเทศที่
ต้องพึ่งพาอาศัยอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ แ บบพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น ในเชิ ง
๒
๓
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๘
การเมืองระหว่างประเทศ สามารถพิจารณาได้จากรูปแบบการพึ่งพาอาศัยกันและกันที่ไม่เท่าเทียมกัน
(asymmetrical interdependence) อันเป็นที่มาของอิทธิพลทางการเมืองและอานาจการต่อรองใน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ โดยรัฐที่พึ่งพึงน้อยกว่าอาจมีอิทธิพลในการเป็นฝ่ายรุกหรือมีอานาจต่อรองใน
ความสัมพันธ์มากกว่า แต่อานาจการต่อรองที่เกิดขึ้นอาจมีข้อจากัดในตัวเองโดยอาจไม่นาไปสู่ผ ลลัพธ์
ตามที่คาดหวัง ในการเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่พึ่งพาอาศัยกันและกันอาจได้รับผลกระทบ
จากกฎเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นบรรทัดฐาน (international regime) ในระบบการเมือง
ดังนั้น การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่พึ่งพาอาศัยกันและกันอาจใช้กฎเกณฑ์ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เฉพาะด้านหรือไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ทั้งนี้ รูปแบบความสัมพันธ์แบบการ
พึ่งพาอาศัยกันและกันไม่ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเสมอไป แต่อาจเป็นสาเหตุที่นาไปสู่
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทัศนะในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอานาจในความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย
กันและกันระหว่างประเทศ จาเป็นต้องสามารถแยกความแตกต่างระหว่างมิติการพึ่งพาอาศัยกันในมิติ
ของภาวะความอ่อนไหว (sensitivity interdependence) กับภาวะความเปราะบาง (vulnerability
interdependence) ที่เกิดขึ้นในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ภาวะความอ่อนไหวเกี่ยวข้องกับระดับของการตอบสนองตามกรอบนโยบาย หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอีกประเทศหนึ่ง
ได้เร็วและมากน้อยเพียงไร การวัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมิใช่วัดจากปริมาณการหลั่งไหลข้าม
พรมแดน แต่ต้องวัดโดยดูจากระดับผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันในระดับสังคมและรัฐบาล และภายใต้กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เนื่องจากยังคงยึดถือกฎเกณฑ์ภายในและระหว่างประเทศบางอย่างที่มีอยู่ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
ยุโรปตะวันตกได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นในปี ๒๕๑๔ ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๗ เนื่องจาก
ยังไม่มีนโยบายทางเลือกด้านพลังงานอื่นๆ การพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่มีความอ่อนไหว
อาจเป็นประเด็นด้านสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจก็ได้ ขณะที่การเติบโตอย่างรวดเร็วของการสื่อสาร
ข้ามประเทศจะช่วยตอกย้าภาวะความอ่อนไหวดังกล่าว ขณะที่การพึ่งพาอาศัยกันและกันในมิติของ
ภาวะความเปราะบาง (vulnerability interdependence) จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แสดงใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ หรือการพิจารณาต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือสิ่งที่ต้องสูญเสีย
ไปจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ในบริ บ ทของต้น ทุ นที่ รั ฐ ต้ อ งเสี ยไปกับ การพึ่ งพาอาศั ยกั น และกัน ภาวะความ
อ่อนไหวที่เกิดขึ้นกับรัฐ หมายถึง ภาวะที่รัฐผู้แสดงได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์
ภายนอกก่อนที่ จ ะมีโ อกาสปรั บ เปลี่ ยนนโยบายเพื่อเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์ ขณะที่ภ าวะความ
เปราะบาง หมายถึง ภาวะที่รัฐผู้แสดงได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภายนอกแม้หลังจากที่ได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายไปจากเดิมแล้ว การพึ่งพิงแบบเปราะบางสามารถวัดได้จากต้นทุนหรือสิ่งที่ ต้อง
สู ญ เสี ย จากการปรั บ เปลี่ ย นนโยบายตามสภาพแวดล้ อ มที่เ ปลี่ ย นแปลงไปในช่ ว งเวลาหนึ่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายไปจากเดิม จึงสามารถลดความเปราะบางของรั ฐ ที่ จะได้รั บผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภายนอก
นอกจากนั้น ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมืองของความสัมพันธ์

๙
แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่ อให้ทราบปัจจัยอันเป็นข้อจากัดทางสังคมการเมืองที่มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจก่อให้เกิดภาวะความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยปัจจัย
ดั ง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ส ามารถพิ จ ารณาได้ ว่ า รั ฐ ผู้ แ สดงใดสามารถเป็ น ผู้ ก าหนดกฎเกณฑ์ ใ นเกมส์
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน การกาหนดแนวโน้มภาวะความเปราะบางของรัฐใดรัฐหนึ่งขึ้นอยู่กับว่ารัฐ ผู้
แสดงสามารถเปลี่ ย นแปลงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิผ ลเพียงไรเพื่อขจัดหรือลดผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภายนอก และ/หรือรัฐ ผู้แสดงต้องแบกรับต้นทุนที่ต้องเสียไปจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ใหม่มากน้อยเพียงไร
กรอบแนวคิ ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น กั บ อ านาจ
(interdependence and power) ได้แสดงให้เห็นว่า การพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่สร้าง
ภาวะความอ่อนไหวระหว่างกันมีความสาคัญน้อยกว่าการพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่สร้าง
ภาวะความเปราะบางซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างพลังอานาจให้กับรัฐผู้แสดง
การพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่มีภาวะความเปราะบางเกี่ยวข้องกับมิติการ
กาหนดยุทธศาสตร์ซึ่งไม่มีในมิติของภาวะความอ่อนไหว แต่ไม่ใช่หมายความว่า รูปแบบการพึ่งพา
อาศัยกันและกันในภาวะที่มีความอ่อนไหวไม่มีความสาคัญ ในเชิงการเมือง เนื่ องจากความอ่อนไหวที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะทาให้ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันและกันได้รับแรงกดดันทางการเมือง
เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ นักวิเคราะห์และผู้กาหนดนโยบายต้องพิจารณาลักษณะการ
พึ่งพาอาศัยกันและกันในภาวะที่มีความเปราะบางเมื่อต้องการกาหนดยุ ทธศาสตร์ โดยนโยบายที่
เหมาะสมต้องตั้งอยู่บนหลักการวิเคราะห์ภาวะความเปราะบางตามความเป็นจริงและที่สามารถเป็น
ไปได้ (actual and potential vulnerabilities) ความพยายามในการควบคุมการพึ่งพาอาศัยกันและ
กันให้อยู่ในภาวะที่มีความความอ่อนไหวที่ขาดดุลภาพในความสัมพันธ์ร ะหว่างรัฐ (asymmetrical
sensitivity interdependence) จะไม่ประสบผลสาเร็จ หากละเลยการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ใน
ภาวะทีมีความเปราะบาง นอกจากนั้น การใช้ยุทธศาสตร์การควบคุมความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน
และกันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภาวะที่มีความเปราะบางจะไม่ประสบผลสาเร็จเนื่องจาก
จะต้องเผชิญกับยุทธศาสตร์ต่อต้านของอีกฝ่ายหนึ่ง
แนวโน้ มความเปราะบางอาจใช้กับ ทั้งความสั มพั นธ์ในมิติสั ง คม การเมื องและ
เศรษฐกิจ อาทิ ความเปราะบางของสังคมหนึ่งต่อขบวนการหัวรุนแรงข้ามชาติขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการปรับนโยบายของประเทศเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น๔
ตามหนังสือดังกล่าว Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้ชี้ให้เห็นว่า
ภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี ๒๕๓๒ ประเด็นทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นสิ่งสาคัญใน
การเมืองโลก ระบบการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วโลกได้ขยายตัวมากขึ้นอัน
เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน บทบาทของตลาดสินค้าที่เพิ่มขึ้น
อันเป็นผลจากเทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่ง และทัศนะคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับรัฐและรัฐบาล
เนื่องจากปริมาณการผลิตทางอุตสาหกรรมเกือบครึ่งหนึ่งมาจากบรรษัทข้ามชาติซึ่งได้สร้างผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและการเมืองภายใน
๔

Ibid., pp. 13 – 19.

๑๐
การเผชิญกับปัญหาการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจมีส่วนต่อการเพิ่มความ
สนใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น
การยกระดับสวัสดิการของประเทศและการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติได้กลายเป็นเป้าหมาย
ทางการเมืองของรัฐ
ตามหนังสือ Understanding International Conflicts ของ Joseph S. Nye,Jr.
ได้กล่าวถึงการแข่งขันแบบใหม่ คือ geo-economics ซึ่งได้เข้ามาแทนที่ geo-politics โลกาภิวัตน์
และการพึ่งพาอาศั ยกันและกันทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเป็นผลของนโยบายเสรีทาง
เศรษฐกิจ๕
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าประโยชน์ของการศึกษาการเมืองของความสัมพันธ์แบบการ
พึ่งพาอาศั ย กั น และกั น ระหว่างประเทศ สามารถช่ว ยกาหนดนโยบายที่เ หมาะสมต่ อการดาเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ของไทย
ยุทธศาสตร์ ไทยเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยให้ มีขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ลดความเหลี่ ย มล้ า ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตอย่ า งเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๒ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๓ การสร้างความเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๔ การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการศึกษาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย
ภายหลังปรากฏการณ์ Arab Apring จึงเป็นส่วนหนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ของไทย ดังนี้๖
๑ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น มี เ ป้า หมายในการ
ส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจ และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการส่งออกของไทยใน
ภาวะ ที่เศรษฐกิจโลกกาลังประสบปัญหาและทาให้การส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่ค้าหลักลดลง
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
สานักนายกรัฐมนตรี,”เอกสารยุทธศาสตร์ของไทย,” ๒๕๕๖.

๑๑
๑ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทสาคัญของโลก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในไทย
พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย
๒ สนั บสนุน การเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา เพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และ
ประชาคมระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและไทย
๓ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ
การเปลี่ ยนแปลงในโลกที่มีผ ลกระทบต่อไทย เพื่อก่อให้ เกิดฉันทามติในการกาหนดนโยบายและ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศ
๔ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทย
และแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่ นฐานในต่างประเทศ
ส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย
๕ ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ ตามแนวทางนโยบาย
ที ม ประเทศไทยเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการต่ า งประเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และ
มีคุณภาพ
๖ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไทยกาลังดาเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไทยในฐานะปัญหาภายในประเทศที่มีความสาคัญด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา" ๗
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring กับโอกาสของ
ไทย ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลในพื้นที่ของประเทศลิเบียและเอกสารของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ซึ่งได้
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวในท้องถิ่น อาทิ หนังสือพิมพ์ Libya herald และ
Tripoli Post ซึ่งเป็นที่ยอมรับในลิเบียว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ ในลิเบีย รวมทั้ง
วารสารของ Libya herald ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับข้อมูลลิเบียในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งได้
เผยแพร่ในลิเบียและในเว็บไซต์ เพื่อใช้ประมวลข้อมูลพัฒนาการด้านต่างๆ ในลิเบียในช่วงหลังการ
ปฏิวัติ Arab Spring ควบคู่ไปกับประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ปฏิบัติราชการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงตริโปลี
ในการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแนวคิดทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สาคัญ คือ หนังสือ Power and Interdependence : World
Politics in Transition ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ได้เสนอแนวคิดการพึ่งพา
อาศัยกันและกันในการมองพัฒนาการของการเมืองระหว่างประเทศ โดยได้ให้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
๗

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

๑๒
การเมืองโลกในปัจจุบันว่ามีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
และการต่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับมิติความร่วมมือที่หลากหลายมากขึ้น แต่การพึ่งพาอาศัยกัน
และกันระหว่างประทศจะขึ้นอยู่ กับการดาเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งสามารถกาหนดและควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
นอกจากนั้น ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลเอกสารกรอบยุทธศาสตร์ไทยของสานักนายกรัฐมนตรีและ
แนวนโยบายต่างประเทศของไทยจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งอาศัยวรรณกรรมอื่นๆ 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
ในลิเบียควบคู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ในลิเบียที่นาไปสู่การปฏิวัติประชาชนเพื่อโค้นล้มระบอบกัด
ดาฟีและได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ใหม่ในลิเบียหลังการปฏิวัติประชาชน แม้ว่าหนังสือ
ดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิแต่เขียนขึ้นโดยนักเขียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลิเบียโดยตรงและ
เพิ่งพิมพ์ในปี ๒๕๕๕ การประมวลข้อมูลจากเอกสารทั้งหมดดังกล่าว ข้างต้นได้ให้ภาพข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนนาไปสู่การจัดทากรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring
กับโอกาสของไทยได้นากรอบแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน (interdependence) เป็นกรอบ
แนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ข องไทยกั บ ลิ เ บี ย และโอกาสในการเสริ ม สร้ า ง
ความสั มพันธ์และความร่ ว มมือระหว่างกันในมิติเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชน ควบคู่ไปกับการนากรอบยุทธศาสตร์
และนโยบายต่างประเทศของไทยและศักยภาพของลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชนเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียภายใต้
สภาพการณ์ดังกล่าว

บทที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในลิเบียกับโอกาสของไทยในมิติการเมืองและสังคม
ตามที่ได้เกิดการชุมนุมประท้วงทางเมือง หรือ Arab Spring ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๓ ในกรุงตูนิส ตูนีเซีย และได้ส่งผลให้เกิดการเดินขบวนประท้วงของประชาชนลิเบีย
และนาไปสู่การปฏิวัติประชาชนเพื่อล้มล้างระบอบกัดดาฟีในเวลาต่อมา โดยวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ได้กลายเป็นวันการปฏิวัติประชาชนลิเบียซึ่งนาไปสู่หน้าประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของลิเบีย หรื อ
New Libya และได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของลิเบียครั้งสาคัญภายหลัง
จากที่ลิเบียตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบกัดดาฟีมาเป็นเวลา ๔๒ ปี
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลในบทนี้จึงมุ่งศึกษาให้เห็นการเปลี่ยนผ่านในมิติทางการเมือง
และสั งคมของลิ เบี ย จากช่ว งระบอบกัดดาฟีมาสู่ ช่ว งภายหลั งการปฏิวัติประชาชน เพื่อให้ เห็ นว่า
สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลิเบียในมิติดังกล่าว
๓.๑ สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมในช่วงระบอบกัดดาฟี
๓.๑.๑ ในด้านการบริหาร
ลิเบียภายใต้ระบอบการปกครองเดิมก่อนการปฏิวัติ ประชาชนในปี ๒๕๕๔ พันเอก
กัดดาฟีและพวกพ้องที่ใกล้ชิดเป็นศูนย์รวมอานาจที่แท้จริง และ มีอานาจการบังคับบัญชาเบ็ดเสร็จใน
การบริ ห ารและกาหนดนโยบายของประเทศ โดยระบอบกัด ดาฟีไ ด้จัดตั้ งองค์ กรกึ่ง ทางการเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลในรูปแบบเผด็จการและควบคุมระบบการเมือง การบังคับบัญชา
ทั้งหมดกาหนดจากผู้นา คือ พันเอกกัดดาฟี โดยไม่มีสายการบังคับบัญชาระดับล่างที่ชัดเจน ทาให้ไม่มี
กลไกทางการเมืองและสั งคมที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการและไม่มีองค์กรที่ มีอานาจบริห ารที่แท้จริง
รองรับระบบการบริหารของประเทศ รูปแบบและแนวทางการบริหารประเทศในช่วงแรกของระบอบ
กัดดาฟียึดถือตาม The Green Book ซึ่งเป็นหนังสือรวมแนวคิดของพันเอกกัดดาฟีซึ่งยึดถือการ
บริหารประเทศตามแนวทางสังคมนิยมและหลักศาสนาอิสลาม หรือผ่านคณะกรรมการ People’s
Social Leadership Committee System และ General People’s Committee ซึ่งเป็นองค์กรที่
ระบอบกัดดาฟีจัดตั้งขึ้นเพื่อรับรองความชอบธรรมของผู้นาในการบริหารประเทศ
แม้ ว่ า ระบบการเมือ งในช่ ว งนี้ ถู ก ก าหนดขึ้ น ในรู ป ของสภาประชาชน และ
คณะกรรมการประชาชน แต่โดยความเป็นจริงระบบการเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมของพันเอกกัด
ดาฟีและกลุ่มที่ปรึกษาจานวนหนึ่งที่มีอานาจในการตัดสินใจเรื่องสาคัญ และตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ องค์กร
RCC ประกอบด้วยพันเอกกัดดาฟีและสมาชิกอีก ๔ คนเป็นกลุ่มผู้นาสูงสุด และต่อมาระบบการ

๑๔
บริหารประเทศของลิเบียอยู่ภายใต้การปกครองอย่างเบ็ดเสร็จโดยพันเอกกัดดาฟี (one-man rule)๑
รัฐบาลกัดดาฟีเคยประสบกับการเรียกร้องจากประชาชนให้ปฏิรูปการเมือง แต่
รัฐบาลระบอบกัดดาฟีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ได้ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ดัง นั้นจึงทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลิเบีย
ไม่ได้รับการพัฒนาให้ ดีขึ้น อัตราการว่างงานสูง และขาดแคลนที่อยู่อาศัย กอปรกับมีปัญหา การ
คอรัปชั่นอย่างกว้างขวาง
นอกจากนั้น รัฐบาลระบอบกัดดาฟีมีกลไกควบคุมภาคสาธารณะอย่างเด็ดขาดทุก
ด้านและยังมีภาพการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งใช้
ระบบอุป ถัมภ์และความรุ นแรงในการรักษาอานาจการปกครอง และควบคุมกลไกและระบบการ
เผยแพร่ข่าวสาร พร้อมสร้างเครือข่ายของหน่วยข่าวกรองอย่างกว้างขวาง รัฐบาลมักเผยแพร่ข่าวสาร
ทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อและเชิดชูผู้นาของประเทศเท่านั้น มิใช่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ตลอดจนใช้นโยบายการกดขี่ของระบบตารวจรัฐเพื่อขจัดกลุ่ม
การเมืองหรือประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากฝ่ายรัฐบาล ประชาชนไม่มีพลังในการต่อต้าน
ระบอบการปกครองของกัดดาฟีจึงทาให้สภาพบ้านเมืองของลิ เบียส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมีลักษณะเป็น
สังคมปิด ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข่าวสารและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ขณะที่การติดต่อสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศอยู่ในขอบเขตจากัด
๓.๑.๒ ในทางสังคมและการเมือง
ระบอบกัดดาฟีได้วางมาตรการในการขจัดและยุบเลิกภาคประชาสังคมทั้งหมดของ
ประเทศอย่างเป็นระบบภายหลังปี ๒๕๑๒ เพราะเกรงว่าองค์กรภาคประชาสังคมอาจเป็นแกนหลักใน
การสร้ างแรงต่ อต้ า นรั ฐ บาลในภายหลั ง ยกเว้ น องค์ กรที่ จัด ตั้ งโดยระบอบกัด ดาฟี คือ Qaddafi
International Charity และ Development Foundation
โดยที่ลิ เบี ย มีลั กษณะทางสั งคมแบบชนเผ่ า (tribal society) แต่ล ะเผ่ ามี
เอกลักษณ์เฉพาะในปี ๒๕๓๗ ระบอบกัดดาฟีได้จัดตั้งองค์กรทางสังคมการเมืองที่เรียกว่า People’s
Social Leadership Committee (PSLC)๒ ประกอบด้วยผู้นาเผ่าจาก ๑๔๐ เผ่า และครอบครัวที่มี
อิทธิพลทั่วประเทศ เพื่อทาหน้าที่สร้างเสถียรภาพทางสังคมและป้องกันการต่อต้านรัฐบาลจากกลุ่มชน
เผ่ า องค์กรนี้ เป็ น องค์กรที่มีโครงสร้างอย่างหลวมๆ ขณะที่ระบอบกัดดาฟีปิดกั้นการจัดตั้งพรรค
การเมือง สหภาพการค้า กลุ่มหรือชมรมทางสังคม องค์กรผู้ปกครองหรือครู โดยให้เหตุผลว่าระบบ
การปกครองเป็ น แบบประชาธิป ไตยทางตรงอยู่แล้ ว จึงไม่มีความจาเป็นต้องมีตัว แทนประชาชน
ระบอบการปกครองจึงมิได้ช่วยพัฒนาหรือสนับสนุนองค์กรทางการเมืองหรือสังคมให้ ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกทางการเมืองและสังคม นอกจากนั้น ระบอบกัดดาฟียังจากัดสิทธิ
พื้นฐานของประชาชน อาทิ เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการสื่อสาร รวมทั้ งความพยามในการ
ปิดกั้นประชาชนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ที่สาคัญต่างๆ
แนวทางการปกครองประเทศของระบอบกัดดาฟีดังกล่าวได้ทาลายบทบาทและ
๑

Ronald Bruce ST John, Libya from Colony to Revolution (Oxford : One World Publication, 2012 ,
pp. 162 – 165.
๒
Ibid., p. 267.

๑๕
ความแข็งแกร่งขององค์กรและสถาบันทางการเมืองและสังคมที่ควรต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โครงสร้ างทางการเมืองและสังคมในระบอบกัดดาฟีจึงได้ ส่งผลกระทบอย่าง
เด่นชัดภายหลังการปฏิวัติประชาชนลิเบีย กล่าวคือ รัฐบาลรักษาการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริหารประเทศ
ต้องเผชิญกับช่องว่างของอานาจทางการเมืองและสังคม รวมทั้งเผชิญกับภาวะ ที่องค์กรทางการเมือง
และภาคประชาสั ง คมมี ค วามอ่ อ นแอเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ตู นี เ ซี ย และอี ยิ ป ต์ ภ ายหลั ง การปฏิ วั ติ
ประชาชนที่ยังมีองค์กรทางการเมืองและสังคม อาทิ พรรคการเมือง สหภาพหอการค้า และองค์กร
ภาคประชาสังคมที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกลไกทางการเมืองและ สังคมที่ช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประเทศได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
ลิ เ บี ย เป็ น สั ง คมมุ ส ลิ ม ที่ มี ค วามผสมกลมกลื น กั น เนื่ อ งจากประชากรส่ ว นมาก
ประกอบด้วยมุสลิมนิกายสุนี่ถึงร้อยละ ๙๕ ซึ่งแตกต่างจากอียิปต์และซีเรียที่มีมุสลิมหลายฝ่ายอยู่
ร่วมกันภายในประเทศ นอกจากนั้น ขบวนการมุสลิมหัวรุนแรง๓ ไม่ค่อยมีอิทธิพลในลิเบียซึ่งแตกต่าง
จากอียิปต์ อัลจีเรีย ตูนีเซีย และเยเมน มุสลิมในลิเบียมีลักษณะอนุรักษ์นิยมและใฝ่ศาสนา ความ
ขัดแย้งทางศาสนามีอยู่ในขอบเขตจากัดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาและตะวันออก
กลาง แม้ว่าเคยเกิดความขัดแย้ งระหว่างกลุ่มมุสลิมสายบริสุทธ์ (Salafist) กับกลุ่ม Sufi ในช่วงปี
๒๕๕๕ แต่นักวิชาการฝ่ายกลุ่ม Sufi ได้กล่าวว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากกลุ่ม Salafist ได้รับ
การสนับสนุนจากลุ่มอานาจเก่า คือ นาย Saadi บุตรชายอดีตผู้นากัดดาฟีซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ไนเจอร์ ๔
นอกจากนั้น ยังมีความขัดแย้ งระหว่างกลุ่มศาสนาอิส ลามและกลุ่มเสรีนิยมซึ่งส่ ว นใหญ่เป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าศาสนา
นอกจากนั้ น ในทางสั งคมและวัฒ นธรรม ประชาชนลิ เบี ย โดยเฉพาะทางภาค
ตะวันออกของประเทศยังมีแนวคิดภูมิภาคนิยมเป็นสิ่งที่ฝังใจอยู่กับประชาชนลิเบียเป็ นเวลาหลาย
ศตวรรษ จิตสานึกและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติของลิเบียเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับ
เอกราชจากอิตาลีในปี ๒๔๙๔ โดยเฉพาะภายหลังที่พันเอกกัดดาฟีขึ้นปกครองประเทศในปี ๒๕๑๒
แต่แนวคิดภูมิภาคนิยมและการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มในระดับภูมิภาคของลิเบียได้ ปรากฏเป็น
ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นประชาธิปไตย
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมภายในลิเบียในช่วงการเปลี่ยนผ่านทาง
การเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมในลิเบียภายหลังการปฏิวัติป ระชาชน
ในปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน มีลักษณะสาคัญ ดังนี้
๓.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการปกครองไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย
ภายหลังการปฏิวัติประชาชน อานาจทางการเมืองในลิเบียเปลี่ยนไปจากระบบการ
แต่งตั้งผู้บริหารจากผู้นาประเทศเป็นระบบการเลือกตั้ง ระบบการเมืองภายในและสังคม ของลิเบียได้
เปลี่ยนรูปแบบจากระบบการเมืองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ที่ให้เสรีภาพทางการเมืองและสังคมแก่ประชาชน ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติประชาชนในวันที่
๓
๔
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๑๖
๒๙ มีน าคม ๒๕๕๔ เมื่อสภาถ่ายโอนอานาจแห่งชาติซึ่งจัดตั้งโดยฝ่ ายต่อต้านระบอบกัดดาฟีได้
ประกาศวิสัยทัศน์ในการสร้างลิเบียให้เป็นประเทศที่มีความเป็นปึกแผ่น ประชาชน มีเสรีภาพ และ
บ้านเมืองมีความทันสมัยบนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยมีรัฐธรรมนูญที่
สามารถถ่ว งดุลระหว่างอานาจบริ หาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ รวมทั้ง ให้ มีเสรีภาพในการจัดตั้ง
สถาบันทางการเมือง องค์กรด้านพลเรือน สหภาพ องค์กรภาคประชาสังคม พร้อมทั้งให้ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุมทางการเมือง และสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่ง
เคยถูกห้ามในระบอบกัดดาฟีตั้งแต่ปี ๒๕๑๒
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงโรม อิตาลี สภาถ่ายโอนอานาจแห่งชาติได้
เสนอแผนงานบริหารของชาติ (road map) ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย โดยยอมรับจุดอ่อนด้าน
เศรษฐกิจในสมัยระบอบกัดดาฟี จึงได้เสนอวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ศักยภาพที่หลากหลาย (diversified economy) และมีระบบสถาบันการเงินภายในประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ๕
๓.๒.๒ การจัดตั้งโครงสร้างและกลไกด้านการบริหารและนิติบัญญัติของประเทศตาม
ระบอบประชาธิปไตย
สภาถ่ายโอนอานาจแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นในฐานะตัวแทนประชาชนลิเบียระหว่างการ
ต่อต้านระบอบกัดดาฟีซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติโดยประชาชนในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นองค์กรใน
การร่างรัฐธรรมนูญของประเทศ และมีหน้าที่แต่งตั้งรัฐบาลรักษาการบริหารประเทศก่อนนาไปสู่การ
เลือกตั้งทั่วไปเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ถาวร ระบบการเมืองใหม่ของลิเบียไม่ได้กาหนดนโยบายและบริหาร
ประเทศโดยผู้นาและกลุ่มอานาจในลักษณะของระบอบเผด็จการก่อนการปฏิวัติประชาชน แต่เป็นไป
ตามกลไกการบริหารประเทศที่กาหนดไว้อย่างมีแบบแผน และอาศัยการปรึกษาหารือและเจรจากับ
ฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ของประเทศ
ปัจจุบันรัฐบาลชั่วคราวของลิเบียที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาแห่งชาติมีนาย Ali Zeidan
เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางเยือนกลุ่มประเทศตะวันตกทั้งสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศใน
ยุโรปตะวันตกและประเทศที่มีความสัมพันธ์พิเศษในตะวันออกลางซึ่งให้ความสนับสนุน ลิเบียในการ
ปฏิวัติประชาชนและการต่อสู้โค่นล้มระบอบกัดดาฟีและเพื่อขอความสนับสนุนในการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศหลังการปฏิวัติประชาชน จึงมีนัยว่ารัฐบาลของลิเบียในปัจจุบันมีแนวคิดในทาง pro-western
ขณะที่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงไม่ได้มีอิทธิพลครอบงารัฐบาลลิเบียในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระบบการเมืองของลิเบียยังมีความผันผวนค่อนข้าง มาก
เนื่องจากรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลรักษาการที่เข้ามาบริหารงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง มี
ภาระหน้าที่ในการกากับดูแลการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยังอยู่ในกระบวนการจัดเตรียม โดยคณะกรรม
การร่ างรั ฐ ธรรมนู ญจะต้ องพิจ ารณารูปแบบการบริห ารประเทศ เนื่องจากยังมี ความขัด แย้งทาง
อุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มศาสนาอิสลามและกลุ่มเสรีนิยม รวมทั้งความคิดแบบภูมิภาค
นิยมและเผ่านิยม รัฐบาลจึงต้องคานึงถึงความต้องการของประชาชนแต่ละฝ่ายและเจรจาเพื่อให้ได้
๕
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๑๗
ข้อยุติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกของประเทศที่มีแนวคิด
แยกตัวเป็นอิสระหรือผลักดันการปกครองในแบบสหพันธรัฐ หากรัฐบาลไม่ให้ความสาคัญและความ
เป็นธรรมในด้านการบริหารประเทศต่อภูมิภาคดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งผลิตน้ามัน ที่
สาคัญและนารายได้ส่ว นใหญ่เข้าประเทศ ความเป็นภูมิภาคนิยมและเผ่านิยมในลิเบียจึงเป็นประเด็น
สาคัญที่รัฐสภาแห่งชาติต้องคานึงถึงในการจัดตั้งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี
ในขณะนี้รัฐบาลรักษาการของลิเบียอยู่ในระหว่างการเจรจากับฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเป็นเอกภาพของประเทศก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถกาหนดระยะเวลาที่
แน่นอนว่าจะสามารถร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จเมื่อไร รวมทั้งการกาหนดเวลาสาหรับการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไป โดยคาดว่าอาจภายใน ๑ - ๒ ปี
๓.๒.๓ ระบบพรรคการเมืองและระบบกฎหมายของลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชน
ภายหลังการปฏิวัติป ระชาชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรการเมืองเนื่องจากลิเบียยัง
ไม่มีกฎหมายพรรคการเมือง โดยกลุ่มองค์กรการเมืองดังกล่าวได้ส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาร่ างรั ฐ ธรรมนูญหรื อรั ฐ สภาแห่ งชาติเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสภาร่างรัฐ ธรรมนูญ
ประกอบด้วยผู้แทนจานวน ๒๐๐ คน ผู้สมัครอิสระจานวน ๑๒๐ คน และผู้สมัครสังกัดกลุ่มองค์กร
ทางการเมืองจานวน ๘๐ คน โดยกลุ่มองค์กรทางการเมือง National Forces Alliance (NFA) ได้รับ
ที่นั่งมากที่สุดจานวน ๓๙ ที่นั่ง รองลงมาคือกลุ่ม Justice and Construction Party (JCP) ซึ่งเป็น
กลุ่มการเมืองที่อิงกับ กลุ่ม Muslim Brotherhood ได้รับเลื อกตั้งจานวน ๑๗ ที่นั่ง และกลุ่ ม
National Front Party (NFP) ได้รับเสียงมากเป็นลาดับที่ ๓ คือจานวน ๓ ที่นั่ง ส่วนที่นั่งที่เหลืออีก
๒๑ ที่นั่ง เป็นการแบ่งกันระหว่างกลุ่มองค์กรทางการเมือง ๑๘ กลุ่ม ๆ ละ ๑ - ๒ ที่นั่ง๖
ผลการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของ
รั ฐ สภาแห่ ง ชาติยั ง เป็ น ผู้ ส มั ค รอิ ส ระมากกว่ าสมาชิ กที่ สั ง กั ดกลุ่ ม องค์ ก รทางการเมื อ งซึ่ งถื อ เป็ น
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ประสบการทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย และคงต้องใช้เวลาอีกนาน
พอสมควรกว่ า กลุ่ ม องค์ ก รทางการเมื อ งจะสามารถพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ค วามมั่ น คงภายใต้ ร ะบบ
กฎหมายพรรคการเมืองของประเทศซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้จัดทาขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักในระบอบ
ประชาธิปไตยในลิเบีย
การเลื อกตั้งรัฐสภาแห่ งชาติเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของลิเบีย ได้ซึ่ง
ประสบความส าเร็ จ อย่ างดี ไม่มี ร ายงานการทุจ ริต และการใช้ค วามรุ นแรง แม้ ว่า ลิ เบี ยไม่เ คยมี
ประสบการณ์ในการเลื อกตั้ง และสถาบันทางการเมืองและภาคประชาสั งคมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นหลั ง
ระบอบกัดดาฟียังไม่มีความเข้มแข็ง ผลการเลือกตั้งได้ยืนยันให้เห็นว่าประชาชนลิเบียมีเจตนารมณ์
ทางการเมืองที่แน่ว แน่ ในการสร้ างระบอบประชาธิปไตยและผลการเลื อกตั้งเป็นไปอย่างบริสุ ทธิ์
ยุติธรรม ขณะที่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงไม่ได้รับความนิยมในลิเบียเหมือนกับในประเทศเพื่อนบ้าน
ปัจ จุ บั นรั ฐ บาลลิ เบียยังต้องพยายามสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์
ระหว่างกลุ่มการเมืองภายในประเทศที่ยังมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และผลักดันกระบวนการ
๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี, “เอกสารรายงานการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญในลิเบียเมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕”, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

๑๘
ประชาธิปไตยของประเทศให้เดินหน้าไปสู่การจัดทาร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไป โดยรัฐบาล
ต้องเน้นความสาคัญของงานด้านการเมือง ความมั่นคง และต่างประเทศ
ดังนั้น หากรั ฐบาลยังไม่สามารถบริห ารประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและสร้าง
ความคืบหน้าให้กับกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศที่ต้องล่าช้าออกไปมากเท่าไร อาจเป็น
เงื่อนไขทางการเมืองให้ประชาชนและกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงหรือ กลุ่มที่สนับสนุนแนวทางการปกครอง
ประเทศแบบสหพันธรัฐและการแยกตัวเพื่อปกครองตนเองใช้เป็นเหตุผลเข้ามาสร้างความปั่นป่วน
และความรุนแรง และเข้ามาแทรกแซงพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในลิเบีย ซึ่งจะไม่เป็นผลดี
ต่อการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายการปฏิวัติประชาชน หรือ Arab Spring๗
๓.๒.๔ การดาเนินความสัมพันธ์ของลิเบียกับต่างประเทศ
ภายหลั ง การปฏิ วั ติ ป ระชาชน ลิ เ บี ย ได้ เ ปิ ด ประเทศเพื่ อ ติ ด ต่ อ และด าเนิ น
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างเปิดกว้างมากกว่ายุคระบอบกัดดาฟีโดยเน้นการติดต่อสัมพันธ์กับ
ประเทศในแอฟริกา ยุโรป และโลกมุสลิม โดยที่ลิเบียเคยมีบทบาทสาคัญในการเป็นประธาน African
Union ในปี ๒๕๕๒ และเป็นประธานกลุ่ม Arab League ในปี ๒๕๕๓ ลิเบียเคย มีความขัดแย้งกับ
ยุโรปและอเมริกาซึ่งมองว่าลิเบียในระบอบกัดดาฟีสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ในส่วน
ของไทย หากประสงค์จะติดต่อสัมพันธ์กับลิเบีย จาเป็นต้องหาทางเข้าพบหารือกับ พันเอกกัดดาฟี ซึ่ง
ตามประสบการณ์นัดพบได้ยากมาก
ในสมัยระบอบกัดดาฟี ลิเบียได้พยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ตุรกี บราซิล เกาหลีใต้ และจีน เพื่อ
ผลประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะในสาขาพลังงานและการก่อสร้างสาธารณูปโภค แต่
ความร่วมมือได้หยุดชะงักในช่วงสงครามกลางเมือง
ปัจจุบันลิเบียซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน จึงต้องการสร้างความร่วมมือและระดม
ความสนับสนุนจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในทุกมิติจึงปรารถนาที่จะดาเนิน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ต่ า งประเทศอย่ า งเปิ ด กว้ า ง รวมทั้ ง การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ เอเชี ย ซึ่ ง มี
วัฒนธรรมความร่วมมือที่พร้อมจะหยิบยื่นให้ลิเบียมากกว่าประเทศตะวันตก โดยในระยะแรกของการ
เปลี่ยนผ่าน รัฐบาลของลิเบียได้ดาเนินนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับทั้ง
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการให้ความ
สนับสนุนลิเบียทางการทหารผ่าน NATO และทางการเมืองระหว่างประเทศในช่วง การปฏิวัติ
ประชาชนและสงครามกลางเมืองในลิเบีย รวมทั้งเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง อาทิ ตุรกี กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน ที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลิเบียในช่วงปฏิวัติประชาชน รวมทั้งประเทศในเอเชีย อาทิ จีน เกาหลี และ
อาเซียน รวมทั้งไทยซึ่งลิเบียมองว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาสาหรับลิเบียในระดั บ middle- incomed
country และรู้จักไทยดีขึ้นเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทยปีละประมาณ ๓ พันคน๘
๗
๘

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี, “โทรเลขที่ TIP ๑๘๙/๒๕๕๕,” ๖ กันยายน ๒๕๕๕.
กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลสาหรับคณะ
ผู้แทนไทยในโอกาสเยือนลิเบีย.” ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕.

๑๙
๓.๒.๕ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากต่างประเทศกับการพัฒนาและบูรณะประเทศ
ภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบีย
ลิเบียเพิ่งผ่านปรากฏการณ์ Arab Spring และสงครามกลางเมือง และมีความ
ต้องการเร่งพัฒนาประเทศในเกือบทุกด้าน และประสงค์ที่จะได้รับความร่วมมือและความสนับสนุน
จากต่างประเทศในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะสามารถ ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน แต่ค วามช่วยเหลือควรเป็น
ลักษณะที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะและมีความเหมาะสมกับความต้องการของลิเบียโดยตรงมากกว่าเป็น
เพียงกิจกรรมความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ (piecemeal) เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย
ในสายตาของรัฐบาลและประชาชนลิเบียในวงกว้าง แม้ว่าลิเบียจะมีรายได้จาก การขายน้ามันจานวน
มหาศาล แต่ยังต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการอีกมากสาหรับการพัฒนาประเทศ โดย
หลายประเทศได้เริ่มให้ความช่วยเหลือลิเบียในรูปแบบโครงการซึ่งได้สร้างความประทับใจต่อรัฐบาล
ลิเบียอย่างมาก อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ตุรกี จอร์แดน เกาหลีใต้ จีน โปร์แลนด์ เป็นต้น
๓.๓ ข้อจากัดทางการเมืองและสังคมหลังการปฏิวัติประชาชน
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ลิเบียยังต้องเผชิญกับความผันแปรของ
เหตุการณ์และเงื่อนไขภายในประเทศและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ รัฐสภาแห่งชาติและ
รัฐบาลรักษาการในการผลักดันกระบวนการทางการเมืองให้ได้รับความสนับสนุนจากทุกฝ่ายในสังคม
เนื่องจากหลังการปฏิวัติ รัฐบาลรักษาการของลิเบียมีภาระอย่างหนักในการ บริหารและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกด้านให้กับประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนาประเทศตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย เนื่องจากพันเอกกัดดาฟีมิได้พัฒนากลไกทางการเมืองและสังคมภายในประเทศที่จะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อเรียกร้องของสังคมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านทางการเมืองและสังคม ลิเบียยังต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายและปัญหาที่เป็นอุปสรรคหลาย
ประการในเส้นทางสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของการปฏิวัติประชาชน
สิ่งท้าทายและอุปสรรคที่สาคัญในเรื่องนี้ คือ
๓.๓.๑ ความล่าช้าในการร่างรัฐธรรมนูญและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
ภายหลังที่มีการจัดตั้งสภาถ่ายโอนอานาจแห่งชาติซึ่งได้ประกาศอิสรภาพของลิเบี ย
จากระบอบการปกครองเดิมเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และเริ่มบริหารประเทศโดยให้คามั่นต่อ
ประชาชนว่าจะให้ ความส าคัญสู งสุ ดต่อการเยียวยาประเทศ ส่ งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภ าพ
ทางการเมือง และจัดการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้งรัฐบาลรักษาการเข้ามาบริ หาร
ประเทศ ต่อมาลิเบียได้ประสบผลสาเร็จในการจัดการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติ
เมื่อ วัน ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง เป็น การเลื อกตั้ง ครั้ง ประวัติ ศาสตร์ และเป็ นประสบการณ์
ประชาธิปไตยครั้งแรกภายหลังการปกครองของระบบเผด็จการอันยาวนาน โดยสภา ร่างรัฐธรรมนูญมี
หน้าที่ในการจั ดตั้งรัฐ บาลรักษาการบริหารประเทศเป็นเวลา ๑ ปี กากับดูแลการร่างรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๖๐ วันและจัดเตรียมการเลือกตั้งภายในเวลา ๑ ปี โดยสภาถ่ายโอนอานาจแห่งชาติได้มอบ

๒๐
อานาจให้รัฐสภาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕๙
ปัจจุบันกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของลิเบียยังไม่เสร็จสิ้นตามกาหนดเวลาเพราะ
ความขัดแย้งทางความคิด อาทิ ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ความคิดภูมิภาคนิยมและ
เผ่านิยม รูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐและการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย Political Isolation Law เพื่อแบ่งแยกบุคคลที่เคยดารงตาแหน่ง
ระดับสูงในระบอบกัดดาฟีให้พ้นจากการดารงตาแหน่งในภาครัฐ ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นยัง
ส่งผลให้บุคคลที่ดารงตาแหน่งระดับสูงที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการทางานกับระบอบ กัดดาฟีต้อง
ลาออกจากตาแหน่ง อาทิ การลาออกของนาย Mohamed Magarief ประธานรัฐสภาแห่งชาติ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปรับตัวและความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบการเมืองและการบริหารของประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐสภาแห่งชาติได้ให้การรับรองกฎหมาย Political Isolation
Law แล้ว แต่ลิเบียยังต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ของกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม รวมทั้งกลุ่มกองกาลังติดอาวุธซึ่งใช้กาลังข่มขู่ทางการเมืองต่อรัฐบาล และใช้กาลัง
อาวุธก่อเหตุรบกวนความสงบสุขของสังคมเป็นระยะ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมือง
และความพยายามในการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และการจัดตั้งรัฐบาลถาวร
เพื่อกาหนดแผนงานการบริหารและพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองยังคง
มี ค วามล่ า ช้ า เนื่ อ งจากต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความไม่ ป ลอดภั ย และความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง
ภายในประเทศ
๓.๓.๒ ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติประชาชน
เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด และอาญากรรมที่มาจากแรงงานต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้น
ในช่ ว งดั ง กล่ า ว กอปรกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นความมั่ น คงยั ง ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ดี ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นภายหลังการ ปฏิวัติ
ประชาชน เนื่องจากกองกาลังติดอาวุธต่างๆ ที่เคยเข้าร่วมในการปฏิวัติยังไม่ยอมวางอาวุธ และมี
อิทธิพลในท้องถิ่น บางกลุ่มตั้งตนอยู่เหนือกฎหมาย รวมทั้งมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มศาสนา
ในระดับหนึ่ง กอปรกับกลุ่มอานาจเก่ายังคงแฝงตัวอยู่ในองค์กรด้านความมั่นคง
ของรัฐ (Supreme Security Council – SSC) จนกระทั่งขณะนี้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์ สิ น กลายเป็ น ปั ญหาที่มีความสาคัญยิ่งยวดส าหรับรัฐ บาลลิ เบีย เนื่องจากรัฐ บาลยังไม่
สามารถควบคุม กลุ่มผู้ถืออาวุธ ได้ทั้ง ประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศและความเชื่อมั่นของต่างประเทศ รวมทั้งเป็นอุปสรรคสาคัญในเส้นทางการพัฒนาประเทศ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลิเบียได้ให้ความสาคัญอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ โดยลิเบียได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ อิตาลี เป็น
ต้น ในการฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงของลิเบีย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ดาเนินความพยายาม
ในการเจรจากับกลุ่มกองกาลังร่วมปฏิวัติที่ยังไม่วางอาวุธ โดยที่ผ่านมาได้มีกลุ่มกาลังในหลายเขตพื้นที่
เริ่มทยอยมอบอานาจการดูแลพื้นที่ให้กับกองกาลังฝ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นแล้ว
๙

โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ที่ TIP ๑๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ 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 โดยยังไม่มีการนาภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษาราชการควบคู่กับภาษาอารบิก
จึงเป็นอุปสรรคสาคัญประการหนึ่งในการติดต่อราชการและธุรกิจสาหรับชาวต่างชาติ
โดยที่ลิเบียมีลักษณะสังคมปิดมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคย
กับการติดต่อกันในวัฒนธรรมแบบอาหรับและศาสนาอิสลาม แม้ว่าสังคมเริ่มเปิดสู่วัฒนธรรมตะวันตก
ผ่านสื่ อดาวเทีย มและอินเทอร์ เน็ต รวมทั้งสิ นค้าจากต่างประเทศ แต่ยังคงไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับ
วัฒนธรรมอื่นๆ จากต่างประเทศ สาหรับประเทศในเอเชีย ชาวลิเบียส่วนใหญ่อาจ รู้จักเกาหลี จีน แต่
ยังไม่รู้จักประเทศในอาเซียน รวมทั้งไทยมากนัก แต่รู้จักไทยเฉพาะกลุ่มที่เคยเดินทางมาไทยหรือเคย
ติดต่อกับไทยมาก่อน อย่างไรก็ตาม ระยะหลังเริ่มมีนักท่องเที่ยวลิเบีย เดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
กล่าวโดยสรุปแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมของลิเบียในปัจจุบันที่ยังไม่
มีความสงบเรี ย บร้ อยเป็น ปกติ รั ฐ บาลลิ เบียกาลังเผชิญกับกระแสความขัดแย้งและการต่อสู้ เพื่อ
ผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่มการเมือง ความคิดเห็ นที่แตกต่างด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและการ
ปกครองประเทศ ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างกลุ่มศาสนาอิสลามและกลุ่มแนวคิดเสรีนิยม และ
ผลกระทบจากกลุ่มกองกาลังที่ยังไม่วางอาวุธหลังการปฏิวัติประชาชนและใช้กาลังเป็นเครื่องต่อรอง
ผลประโยชน์ กั บ รั ฐ บาลได้ ส่ งผลในการบ่อ นทาลายความมั่ น คงของประเทศและความปลอดภั ย
ภายในประเทศ ขณะเดียวกันต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนประชา
สังคมในการบูรณะและพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยจึงทาให้ลิเบียให้ความสาคัญกับ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของลิเบียกับต่างประเทศ
ในปัจจุบันแม้ว่าลิเบียมีนโยบายเปิดกว้างในด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมพร้อมติดต่อ
สัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้น แต่ไทยและลิเบียยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ลิเบียอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง และรัฐบาลรักษาการอยู่ระหว่าง การดาเนินงานตาม
ขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างกลไกด้า นบริหารและนิติบัญญัติของประเทศ กอปรกับ
ลิเบียยังต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงและปลอดภัยภายใน ในระยะยาว หากรัฐบาลไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของสาธารณชน อาจนาไปสู่ความไม่สงบทางสังคม

บทที่ ๔
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในลิเบียกับโอกาสของไทยในมิติ
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลในบทนี้เป็นการศึกษาสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนที่เกี่ยวข้องของลิเบียในช่วงระบอบกัดดาฟีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงหลังการปฏิวัติ
ประชาชนจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาสและประเด็นความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
๔.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบระบบการบริหารเศรษฐกิจของลิเบียในช่วงระบอบกัดดาฟี
ในช่วงการปกครองของระบอบกัดดาฟี รัฐบาลปฏิวัติยึดถือแนวทางการดาเนินนโยบาย
บริหารประเทศตามหนังสือ The Green Book ซึ่งเป็นแนวคิดของพันเอกกัดดาฟี ซึ่งกล่าวถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการให้อานาจอยู่ที่ประชาชน รวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการใช้ระบบสังคมนิยมในระหว่างช่วงกลางทศวรรษที่ ๑๙๗๐ โดยมี
สภาปฏิวัติ Revolutionary Command Council ที่มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจประเด็นการเมือง
และเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการกาหนดแนวนโยบายและการดาเนินงาน
เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมน้ามันของประเทศ แต่การตัดสินใจที่สาคัญอยู่ภายใต้อานาจการ
ควบคุมเบ็ดเสร็จของพันเอกกัดดาฟีและเครือญาติ
๔.๒ โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบระบบการบริ ห ารเศรษฐกิ จ ของลิ เ บี ย ภายหลั ง การปฏิ วั ติ
ประชาชน
ภายหลั ง การปฏิ วั ติ ป ระชาชนของลิ เ บี ย ในปี ๒๕๕๔ โครงสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ และ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของลิเบียได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบอบกัดดาฟีใน
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
๔.๒.๑ เกิด การเปลี่ ย นแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศู นย์ซึ่ งควบคุม โดยรัฐ อย่า ง
เบ็ดเสร็จภายใต้ระบอบกัดดาฟีไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ต้องผสมผสานระหว่างบทบาทของรัฐบาลกลางที่
มีความแข็งขันในการฟื้นฟูประเทศควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ภายหลังการ
เลื อกตั้งสภาร่ างรั ฐ ธรรมนู ญซึ่ งได้จัดตั้งรัฐ บาลชั่ว คราวบริห ารประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างทาง
เศรษฐกิ จ และส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น จากต่ า งประเทศเพื่ อ น าไปสู่ ก ารจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
๘๖๐,๐๐๐ ตาแหน่งงาน หรือ ๑๕๐,๐๐๐ ตาแหน่งงานต่อปี เพื่อลดอัตราการว่างร้อยละ ๓๓
หากปราศจากการจ้างงานเพื่อดูดซับกลุ่ มบุคคลที่ถืออาวุธซึ่งเคยเข้าร่วมกับการ
ปฏิวัติอาจนาไปสู่ความไม่สงบและความปลอดภัยในสังคม นักลงทุนจากต่างชาติส่วนใหญ่มีความ
กังวลต่อความปลอดภัยและยังไม่กล้าเข้าไปลงทุนในลิเบีย การเติบโตทางเศรษฐกิจของลิเบียจึงขึ้นอยู่
กับการลงทุนจากต่างประเทศ การฝึกอบรม ความมั่ นคงปลอดภัย และการบังคับใช้กฎหมายของ

๒๓
ประเทศซึ่งมีความเกี่ยวพันกัน๑
๔.๒.๒ แนวโน้มทางเศรษฐกิจของลิเบียในปี ๒๕๕๕ พัฒ นาอย่างก้าวกระโดดตามการ
ประมาณการของกองทุน การเงินระหว่างประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ ๑๒๑.๙ ๒ หลั งจากที่
เศรษฐกิจได้หยุดชะงักไปในช่วงการปฏิวัติประชาชนและสงครามกลางเมืองในปี ๒๕๕๔ แต่ลักษณะ
เศรษฐกิจของลิเบียยังต้องพึ่งพึงรายได้จากการส่งออกน้ามันร้อยละ ๙๕ เป็นสาคัญ ปริมาณการผลิต
น้ามันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับระดับการผลิตก่อนการปฏิวัติประชาชน ขณะที่ภาคการผลิตที่มิใช่
ภาคพลังงาน คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ในปี ๒๕๕๗๓ และคาดว่าเศรษฐกิจลิเบียในช่วงปี ๒๕๕๖๒๕๖๐ จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๙.๖ ต่อปี อัตราเงินเฟ้อร้อยละ ๔.๘ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ
๒๒.๙ ของ GDP ส่วนใหญ่เป็นผลของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการส่งออกน้ามัน ในปลายปี ๒๕๕๔
ลิเบียมีเงินทุนสารองของประเทศจานวนประมาณ ๑๑๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ฐานะทางการเงินของประเทศที่มีความมั่นคง๔
๔.๒.๓ ผู้ น าประเทศและบุ ค คลส าคั ญ ของลิ เ บี ย ได้ เ ดิ น ทางเยื อ นต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและหารือ
เกี่ย วกับ อนาคตและการพัฒ นาประเทศ อาทิ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นาย Ali Zeidan
นายกรัฐมนตรีลิเบียซึ่งเข้าร่วมการประชุม US-Libya Business Association ระหว่างการเยือน กรุง
วอชิงตัน ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของลิเบียในการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อสร้างงานใน
ลิเบีย รวมทั้งขยายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในลิเบียให้ทันสมัย และ
ทาให้ระบบเศรษฐกิจลิเบียพัฒนาไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าและการลงทุนของโลก๕ โดยลิเบียมี
กิจกรรมการเยือนต่างประเทศและความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านความ
มั่นคง ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข การลงทุนจากต่างประเทศและอื่นๆ โดยเฉพาะ
กับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างสม่าเสมอในวาระต่างๆ ภายหลังการปฏิวัติ
ประชาชน ได้แสดงให้เห็นทิศทางความสัมพันธ์ของลิเบียที่ใกล้ชิดกับประเทศในยุโรปตะวันตกและ
สหรัฐอเมริกาเพื่อขอรับความสนับสนุนและช่วยเหลือในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
๔.๒.๔ ปัจจุบันลิเบียอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศ และยั งต้องใช้เวลาในการวางแผนพัฒ นาประเทศในระยะยาวเพื่อเปลี่ ยน
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจที่ล้าหลัง ซึ่งตกทอดมาจากการบริหารที่ผิดพลาดในสมัยของระบอบกัดดาฟี
เพื่อนาไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีฐานทางเศรษฐกิจหลากหลายสาขา โดยให้ความ
ส าคั ญ กั บ การลงทุ น ด้ า นสาธารณสุ ข การศึ ก ษา และความมั่ น คง การท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม
การเกษตร และการเป็นศูนย์ด้านโลจิสติกส์เหนือใต้ (North-Soutn Hub) ระหว่างยุโรปและแอฟริกา
เพื่อสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ระบบธนาคาร กฎระเบียบทางธุรกิจ อาทิ
กฎหมายคุ้มครองการลงทุน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
๑
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ใหม่ทั้งประเทศ อาทิ ระบบรถไฟ ท่าอากาศยาน ระบบขนส่ง โรงพยาบาล โรงผลิตน้ามัน โรงเรียน
โรงแรม และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ในประเทศ๖
๔.๒.๕ การให้ ความส าคัญกับภาคเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในเรื่องนี้ นาย
Mustafa Mohammed Abufunas รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจได้กล่าวว่า รัฐบาลกาลังฟื้นฟู
เศรษฐกิจลิเบีย และให้ความสาคัญกับภาคเอกชนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรัฐบาลจะสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจมูลค่า ๑ พันล้านลิเบียดินาร์ (๑ ดินาร์ เท่ากับ ๒๔ บาท)
โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจลิเบีย และส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
ที่มีเงินทุนและความรู้ความชานาญเข้ามาลงทุนในลิเบีย
รัฐบาลลิเบียเน้นความสาคัญของภาคการลงทุนจากต่างประเทศที่ลิเบียต้องการ อาทิ ภาค
การศึกษาระดับสูง ภาคการสร้างที่อยู่อาศัย ภาคการกีฬาและสันทนาการ ภาคสาธารสุข ภาคความ
มั่นคงของประเทศ ๗ รวมทั้งภาคบริการการเงินเป็นภาคเศรษฐกิจที่สาคัญสาหรับ การลงทุนจาก
ต่างประเทศเพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ รวมทั้ งสาขาประกัน ภัย และ การพั ฒ นาพลั ง งาน
ทางเลือก ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และลม และอุตสาหกรรมประมง ลิเบียมอง ว่ายุโรปเป็นตลาดที่
สาคัญสาหรับรองรับสินค้าและบริการที่เกิดจากการลงทุนของต่างประเทศในลิเบียซึ่งจะทาให้ ลิเบียอยู่
ในฐานะที่ช่วยป้อนสินค้าและบริการให้กับยุโรปและเป็นประตูสู่แอฟริกา๘
๔.๓ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของลิเบียภายหลังการ
ปฏิวัติประชาชนจนถึงปัจจุบัน ลิเบียเป็นประเทศที่มีศักยภาพสาหรับการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และลงทุนกับไทยในสาขาที่สาคัญ ดังนี้
๔.๓.๑ โอกาสความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมด้านพลังงานน้ามัน
๑ ลิเบียเป็ นแหล่งพลังงานน้ามันสารองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาในปริมาณ
๔๗.๑ พันล้านบาร์เ รล แหล่งสารองน้ามันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในสัดส่วนร้อยละ ๘๐ คือ Sirte
Basin รายได้ส่วนใหญ่ของลิเบียร้อยละ ๙๕ (ดูภาคผนวก ๓ และ ๔ ขึ้นอยู่กับการส่งออกน้ามันดิบ
และก๊าซ เพื่อมาใช้ในการนาเข้าสินค้าอาหาร ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภค รวมทั้งการจ่ายค่าจ้าง
และสวัสดิการสาหรับประชาชน ลิเบียส่งน้ามันส่วนใหญ่ไปยังสหภาพยุโรป อาจกล่าวได้ว่าการฟื้นตัว
ของภาคการผลิ ตน้ ามัน ในลิ เบี ย หลั งการปฏิวัติประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว่าที่คาดการณ์ไ ว้
เนื่องจากแหล่งผลิตน้ามันต่าง ๆ ได้เริ่มกลับมาผลิตน้ามันตามปกติ ปัจจุบันสามารถผลิตน้ามันดิบได้
เฉลี่ยวันละ ๑.๕ – ๑.๖ ล้านบาร์เรลใกล้เคียงกับระดับการผลิตช่วงก่อนการปฏิวัติ รัฐบาลวางแผน
สาหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุน โดยคาดว่าระดับการผลิตน้ามันจะสูงขึ้นเป็นวันละ
๑.๗๗ ล้านบาร์เรลในปี ๒๕๕๙ และเพิ่มเป็นวันละ ๑.๘๕ ในปี ๒๕๖๔๙
รัฐบาลลิเบียวางแผนการลงทุน ๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ๒๐ พันล้าน
๖
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๒๕
ดอลลาร์สาหรับการสารวจจนถึงทศวรรษหน้า ภายใต้การกากับดูแลกิจการน้ามันโดยองค์กรของรัฐ
คือ National Oil Operation (NOC)๑๐ ซึ่งทาหน้าที่ในการกาหนดระดับราคาน้ามัน และมีบริษัทลูก
ได้แก่ Arabian Gulf Oil Company (Agoco) และบริษัท Sirte Oil Company (SOC) รวมทั้งบริษัท
ร่วมทุน จากต่างประเทศหลายบริ ษัท โดยบริษัท Indonesia’s Medco อาจได้รับอนุญาตให้
ดาเนินการผลิตน้ามันที่ค้นพบในพื้นที่ Area ๔๗ ในเขต Ghadames Basin ในปี ๒๕๕๔ ตามข้อมูล
ของ NOC ลิเบียส่งออกน้ามันมูลค่า ๕๔.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๑
บริษัท ENI ของอิตาลีเป็นผู้ผลิตต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในลิเบียในอัตรากาลังผลิต
วันละ ๒๘๕,๐๐๐ บาร์เรลต่อวันในสิ้นปี ๒๕๕๖ บริษัท Repsol ของสเปน บริษัท OMV ของ
ออสเตรีย บริษัท Total ของฝรั่งเศส ได้ประกาศการขุดเจาะน้ามันในทะเลทรายภาคตะวันออกของ
ประเทศในต้นปี ๒๐๑๓ โดยการผลิตน้ามันส่วนใหญ่ของลิเบียอยู่ในพื้นที่ภายในเป็นส่วนใหญ่ บริษัท
BP ของอังกฤษได้เข้ามาสารวจน้ามันในลิเบียโดยลงทุน ๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๖๑๒
๒ ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมน้ ามั น ลิ เ บี ย ยั ง ต้ อ งพึ่ ง ความพร้ อ มของบริ ก ารด้ า น
เครื่องมือและการบารุงรักษาเพื่อสนับสนุนการสร้างความเติบโตในการผลิตน้ามันได้อย่างต่อเนื่องแต่
บางบริ ษั ท ยั ง ไม่ ก ลั บ มาด าเนิ น การจนกว่ า รั ฐ บาลจะช าระเงิ น โครงการที่ คั่ ง ค้ า งก่ อ นการปฏิ วั ติ
ประชาชนและดูแลด้านความปลอดภัยของพื้นที่
นอกจากนั้น ลิเบียมีปริมาณก๊าซธรรมชาติส ารองจานวน ๑.๔๙๕ ล้ านล้าน
ลูกบาศก์เมตร ส่งออกก๊าซธรรมชาติปริมาณ ๙.๙๗ พันล้านลูกบาศก์เมตร และส่งออกน้ามันส่วนใหญ่
ไปยังยุโรป ลิเบียจัดว่าเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ามันต่าเนื่องจากแหล่งขุดเจาะน้ามัน
ตั้งอยู่ใกล้กับโรงกลั่นและตลาดในยุโรป และยังมีแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้ สารวจอีก
จานวนมาก๑๓ ทั้งโครงการด้านน้ามันและก๊าซในลิเบียเป็นที่สนใจของนักลงทุนเนื่องจากมีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูง (rate of return) โดยลิเบียยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งนาเงินทุนเข้ามา
ในอุตสาหกรรมด้านนี้อีก ๑๔ อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ามันของลิเบียจะมีแนวโน้มเริ่ มลดลงระหว่างปี
๒๕๗๓-๒๕๗๘๑๕
๓ ประเด็นที่สาคัญคือ ลิเบียจะสามารถรักษาระดับการผลิตให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
มากพอที่จ ะดึ งดู ดการลงทุน จากต่า งประเทศได้ห รือ ไม่ ปั จจั ยที่มี ความส าคัญ ต่อ การเติบ โตของ
อุตสาหกรรมน้ามันในลิเบีย ได้แก่ ปัจจัยด้านความปลอดภัยซึ่งในขณะนี้แม้ ว่ารัฐบาลได้จัดกองกาลัง
ทหารของประเทศแล้ว แต่ยังไม่มีความเข้มแข็งอย่างเต็มที่ บริษัทน้ามันขนาดใหญ่ได้วางมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเฉพาะขององค์กรไว้เองด้วย นอกจากนั้น ควรพิจาณาปัจจัยด้านความมั่นคงของ
รัฐบาล สภาพการผลิตโดยรวม และความไม่แน่นอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาษีด้านน้ามัน รวมทั้ง
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๒๖
เงื่ อ นไขสั ญ ญา ซึ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ลงทุ น ใหม่ ใ นอุ ต สาหกรรมน้ ามั น ในลิ เ บี ย
นอกจากนั้น ลิเบียยังต้องพิจารณาออกกฎหมายการลงทุนที่เปิดเสรีสาหรับการลงทุนจากต่างประเทศ
มากขึ้น และสามารถประกันว่า NOC สามารถชาระเงินให้ตรงเวลาแก่บริษัทที่ เข้าร่วมในโครงการ
อุตสาหกรรมน้ามัน
ขณะที่ลิ เบี ย ต้องการได้รับความสนับสนุนจากต่างประเทศด้านเงินทุนและ
ความรู้ความชานาญเข้ามาร่วมทุนในอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซ ไทยและลิเบียจึงน่าจะสามารถพึ่งพา
อาศัยกันและกันในความร่วมมือมือด้านนี้เนื่องจากลิเบียเป็นแหล่งพลังงานด้ านน้ามันและก๊าซ ขณะที่
ไทยมีนโยบายในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
ของชาติ กอปรกับภาคเอกชนไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตและสารวจปิโตรเลียม อาทิ บริษัท ปตท.
สผ. ซึ่งเคยเข้าร่วมประกวดราคาเพื่อขอรับสัมปทานแปลงสารวจและผลิตน้ามันในลิเบียระหว่างปี
๒๕๔๗-๒๕๕๐ จานวน ๔ ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายลิเบีย
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจากัดในด้านโอกาสความร่ว มมือของไทยกับลิเบียในด้าน
อุตสาหกรรมน้ามัน อาทิ ปัจจุบันระดับการผลิตน้ามันของบริษัทต่างๆ ในลิเบียยังเคลื่อนไหวขึ้นลงไม่
แน่นอนเนื่องจากการประท้วงของคนงานหรือการลดกาลังการผลิตเนื่องจากสถานการณ์ความ ไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมน้ามันของ
ลิ เ บี ย แม้ ว่ ามี ลู่ ท างแต่ต้ อ งค านึ ง ถึง วิธี ก ารลงทุ น รวมทั้ ง พิจ ารณาสถานการณ์ แ วดล้ อ มในพื้น ที่ ที่
เหมาะสม นอกจากนั้น บริษัทของไทยที่สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลอีกในอนาคตควรประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงด้านการเมือง ความปลอดภัย ระบบกฎหมาย ลักษณะของสัญญาการตัดสินใจของบริษัท
ไทยในสภาพการณ์ดังกล่าวจึงควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์เหาฉลาม หรือ joint venture ไปก่อน
เนื่องจากไทยยังไม่มีความคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่และวิธีการดาเนินงานภายในลิเบีย
๔.๓.๒ โอกาสความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
๑ ลิเบียอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบกัดดาฟีมาเป็นเวลา ๔๒ ปี ซึ่งประสบ
กับความผิดพลาดและล้มเหลวในด้านการปกครองและการพัฒนาประเทศ ทาให้สภาพบ้านเมือ งของ
ลิเบียที่ระบอบกัดดาฟีทิ้งไว้มีความเสื่อมโทรม รัฐบาลลิเบียในช่วงเปลี่ยนผ่านมีนโยบายและจัดทา
โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคจานวนมากในการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัย แม้ว่า
ลิ เ บี ย อยู่ ใ นฐานะที่ มี เ งิ น ทุ น สนั บ สนุ น ต่ อ โครงการพั ฒ นาดั ง กล่ า ว แต่ ยั ง ต้ อ งการการลงทุ น จาก
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนของโครงการก่อสร้าง ได้รับความรู้ชานาญและ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการฝึกอบรมจากต่างประเทศ
เพื่อสร้างแรงจูงใจสาหรับนักลงทุนต่างชาติในด้านนี้ ลิเบียยังจาเป็นต้องสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง นักลงทุ นต่างชาติจาเป็นต้องตรวจสอบประเมิน
โครงการต่างๆ ของลิเบียในด้านการเงินโดยละเอียดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก รวมทั้งการตรวจสอบโครงการ
ก่อสร้างว่าสามารถดาเนินไปได้โดยคุ้มทุนหรือเปล่า โดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ภาครัฐในช่วง
เปลี่ยนผ่านได้ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อโครงการ ซึ่งหากสามารถกระทา
ได้ดีก็จะเป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างของลิเบียเพิ่มขึ้น
๒ นาย Mahmoud Ajaj ประธาน Libyan Housing Committee ได้กล่าวว่า
ลิเบียมีความต้องการที่พักอาศัยอีกจานวน ๙๐๐,๐๐๐ หน่วย โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยเริ่มเติบโต

๒๗
ในช่ว งปี ๒๕๕๓ แต่ การก่อสร้ างไม่มีคุ ณภาพและได้ห ยุดชะงักในช่ว งสงครามกลางเมือง บริษั ท
ต่างชาติหลายบริษัทได้แสดงท่าทีว่าจะยังไม่กลับมาดาเนินการก่อสร้างโครงการที่คั่งค้างเนื่องจาก
ไม่ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายในโครงการก่อสร้างในระหว่างสงครามกลางเมื อง แต่องค์กร Housing
and Infrastructure Board of Libya (HIB) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐได้ยืนยันว่ายินดีต้อนรับบริษัท
ต่างชาติที่ไม่เรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าวให้กลับเข้ามาดาเนินการในลิเบียต่อไป โดยล่าสุดบริษัทของ
จีนได้เข้ามาลงนามสัญญาก่อสร้างที่พักอาศัยกับเมืองเบนกาซีของลิเบียต่อไปแล้ว นอกจากนั้น ยังมี
บริษัทต่างชาติอื่นๆ อาทิ ตุรกีซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลิเบียได้เข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้าง
รวมทั้งยังมีบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่จากประเทศตะวันตก รัสเซีย และเอเชียรวมจานวน ๑๙ บริษัท
และบริษัทของเกาหลีใต้จานวน ๑๙ บริษัทเข้าดาเนินโครงการจานวน ๒๕ โครงการด้านที่พักอาศัยน้า
และพลังงานในมูลค่า ๑๐.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๖
ภายหลังการปฏิวัติประชาชน ลิเบียมีความต้องการที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นมาก และ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กร HIB มีโครงการที่พักอาศัยจานวน
มากมีมูลค่า ๑๕-๕๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก
หนึ่งหรือสองทศวรรษ ความต้องการด้านการก่อสร้างของลิเบียในแต่ละปีเกินกว่างบประมาณทั้งหมด
ของประเทศซึ่งในปีนี้มีมูลค่า ๕๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการก่อสร้างส่ วนใหญ่ที่ คั่งค้างใน
ลิเบียก่อนสงครามกลางเมืองได้เริ่มต้นก่อสร้างอีกครั้งในปีนี้ การดาเนินโครงการก่อสร้าง ในลิเบียมี
ความสาคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของลิเบีย เนื่องจากหากรัฐบาล
สามารถแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยจะช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองจากความต้องการที่พักอาศัยของ
ประชาชน และช่วยสร้างงานให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ยังถืออาวุธที่ได้จากการเข้าร่วม
ในการปฏิวัติประชาชนได้มีงานทามากขึ้นและยุติการสร้างปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่ น คงปลอดภั ย ภายใน ๑๗ ในปี นี้ รั ฐ บาลได้ จั ด สรรเงิ น งบประมาณส าหรั บ โครงการก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคและการฟื้นฟูประเทศจานวน ๑๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ๑๘
๓ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไทยมีบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนใน
ต่างประเทศ และเคยแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการก่อสร้างของลิเบียตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติ
ประชาชน อาทิ บริษัท Italian-Thai หรือบริษัทอื่นที่มีความสนใจ ควรติดตามเพื่อเข้าร่วมประมูล
โครงการหรือเข้าร่วมในฐานะ sub-contractor กับประเทศต่างชาติอื่นๆ ในลิเบียที่มีความรู้ชานาญ
ในโครงการก่อสร้างในลิเบีย อาทิ บริษัทจีน เกาหลี ตุรกี เป็นต้น โดยเฉพาะในโครงการภาคการสร้าง
ที่อยู่ อาศัย การกีฬาและสั น ทนาการ สาธารณสุ ขและโรงพยาบาล อาคารระบบความมั่นคงของ
ประเทศ รวมทั้งโครงการอาคารที่ประชุมและอาคารแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น
การผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ในด้ า นนี้ จ ะสามารถตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
นโยบายต่างประเทศของไทยในด้านการเพิ่มความสามารถของไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดย
อาจเริ่มต้นด้วยการพิจารณาหาผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์ในโครงการก่อสร้างใน
ลิเบีย การเข้าร่วมโครงการก่อสร้างของลิเบียยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้แรงงานไทยที่มีความชานาญ
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๒๘
สามารถกลับเข้าไปทางานในลิเบียเพิ่มมากขึ้น ดั งนั้น ไทยและลิเบียจึงน่าจะมีโอกาสในการพึ่งพา
อาศัยกันและกันมากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อย่ างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงข้อจากัดในความร่วมมือด้านนี้ โดยเฉพาะความ
โปร่งใสของโครงการ เงื่อนไขด้านการชาระเงินที่ตรงเวลาและสัญญา และความน่าเชื่อถือของบริษัทที่
ร่วมทุนในลิเบีย เนื่องจากหลายบริษัทที่ดาเนินโครงการในลิเบียต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้รับ
อนุมัติเงินตอบแทนค่าโครงการ โดยควรพิจารณาร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติมากกว่าบริษัทของคนลิเบีย
ซึ่งหลายบริษัทไม่มีความน่าเชื่อถือด้านการเงิน
๔.๓.๓ โอกาสความร่วมมือด้านแรงงาน
โครงการก่อสร้างในลิเบียได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างมากตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติประชาชน
และสงครามกลางเมืองในลิเบีย คนงานไทยทางานอยู่ในลิเบียประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็น
คนงานประเภทช่างฝีมือและกึ่งฝีมือทางานในโครงการแม่น้าเทียม (Great Man-made River,GMR)
หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในลิเบีย คนงานไทยได้อพยพออกจากลิเบียกลับไทยเกือบทั้งหมด
ปัจจุบันมีคนงานไทยเริ่มเดินทางกลับเข้าไปทางานในลิเบียเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เคยเข้า
มาทางานในลิเบียมาก่อน โดยมีจานวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน และบริษัทนายจ้างในลิเบียมี
แนวโน้มต้องการนาแรงงานไทยกลับไปทางานในลิเบียเพิ่มขึ้น๑๙
๑ นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของลิเบีย
ตั้งแต่สงครามกลางเมืองได้จบลงเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๕๔ ลิเบียมีความ
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่พักอาศัย รวมทั้งยังมี
โครงการขนาดใหญ่อีกมากที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในช่วงก่อนเกิดการปฏิวัติ อาทิ โครงการแม่น้า
เทียม โครงการก่อสร้ างสนามบิน แห่ งใหม่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิ ตไฟฟ้า เป็นต้น กอปรกับ
ประชากรที่อยู่ในวัย ทางานมีไม่เพียงพอและไม่นิยมทางานในลั กษณะที่ต้องใช้กาลั งแรงงาน และ
ส่งเสริมการนาเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน โดยจะเน้นในเรื่องความสมดุล
ในการจ้างแรงงานแต่ละประเทศ ไม่ใช้แรงงานประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป นอกจากนี้ ยังมี
นโยบายกวดขัน จับกุมแรงงานที่เข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยว หรือลักลอบเข้ามาทางานในลักษณะ
อื่น และอยู่ทางานอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องมาจากเหตุผลด้านความมั่นคง กระทรวงแรงงานลิเบีย
จึงได้เข้มงวดในการอนุญาตให้นาเข้าแรงงานต่างชาติของบริษัทต่างๆ โดยจะอนุญาตให้นาเข้าเฉพาะ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น๒๐
๒ สถานการณ์การจ้างแรงงานต่างชาติ
เหตุการณ์การปฏิวัติของประชาชนเพื่อโค่นล้มพันเอกกัดดาฟี ทาให้เกิดภาวะ
สูญญากาศทางอานาจและความมั่นคงในลิเบีย แม้เวลาได้ผ่านมาแล้วกว่า ๒ ปี แต่รัฐบาลรักษาการ
ของลิเบียยังคงไม่สามารถบริหารประเทศเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงและ
ความปลอดภัยเพียงพอเพื่อดึงดูดให้ผู้ ประกอบจากต่างประเทศด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างเข้ามา
๑๙

กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลสาหรับคณะ
ผู้แทนไทยในโอกาสเยือนลิเบีย.” ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕.
๒๐
ฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี, “เอกสารสถานการณ์ดา้ นแรงงานในลิเบีย,” เมษายน ๒๕๕๖.

๒๙
ดาเนินการลงทุนด้านการก่อสร้างได้อย่างเต็มที่เนื่องจากยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรง อาทิ การปล้นจี้
การชุมนุมประท้วง การปะทะกันระหว่างกองกาลังต่างๆ เป็นต้น
แม้รัฐบาลลิเบียมีนโยบายส่งเสริมการนาเข้าแรงงานต่างชาติ เพื่อทดแทนการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ แต่ยังคงอยู่ในช่วงการทบทวนการต่อสัญญาโครงการที่ได้ทาไว้กับ
รัฐบาลสมัยกัดดาฟี รวมทั้งบริษัทรับเหมาส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลลิเบียชดใช้ค่าเสียหายในช่วง
สงครามและจ่ายเงินงวดที่ติดค้างก่อนจะกลับเข้ามาดาเนินการ ซึ่งการเจรจาต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
และอาจยืดเยื้อไม่บรรลุผลสาเร็จ ทาให้โครงการส่วนใหญ่ยังคงหยุดชะงัก ยกเว้นบางโครงการที่การ
เจรจาได้ข้อยุติแล้ว ซึ่งยังคงมีสัดส่วนไม่มาก
นอกจากนั้น รัฐบาลลิเบียยังมีปัญหาความล่าช้าในการจัดทากฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ย วข้องเพื่อเป็ นหลั กประกันให้ กับบริ ษัทต่างชาติที่จะเข้ามาดาเนินการโครงการ เพราะประสบ
ปัญหาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย และการเมื อ ง
ภายในประเทศ รวมทั้งปัญหาความล่าช้าในการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทผู้รับเหมาโครงการ
เป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการจะต้องนามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการ
นาเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศลิเบีย โดยคาดว่าในปี ๒๕๕๖ จะเริ่มมีความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลลิเบียในการจัดการกับปั ญหา
ต่างๆ ดังกล่าว
๓ โอกาสและแนวโน้มการจ้างแรงงานไทย
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการของลิเบีย แนวโน้มตลาดแรงงานไทยใน
ลิเบียมีทิศทางที่ดีขึ้นตามลาดับหลังเสร็จสิ้นสงครามกลางเมืองในลิเบีย เนื่องจากรัฐบาลลิเบียได้อนุมัติ
ให้บริษัทต่างชาติและบริษัทท้องถิ่น เริ่มการดาเนินโครงการต่างๆ บ้างแล้ว โดยเริ่มมีนายจ้างมาติดต่อ
ขอให้รับรองเอกสารเพื่อขอนาเข้าแรงงานไทยทั้งที่เป็นแรงงานเดิมที่เคยเข้ามาทางานแล้วและแรงงาน
ใหม่ ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ นายจ้างบริษัทก่อสร้างได้มาติดต่อขอรับรองเอกสารเพื่อขอ
นาเข้าแรงงานไทยเพิ่มขึ้นอีกจานวน ๑,๒๙๘ คน ส่วนใหญ่มีความต้องการจ้างงานในตาแหน่งช่าง
อาทิ ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างผูกเหล็ก โฟร์แมน ช่างไฟฟ้า ช่างก่ออิฐ ช่างไม้ ช่างสารวจ ขับรถเครน ขับ
รถบรรทุก พ่อครัว ฯลฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงตริโปลีได้กาหนดเงื่อนไขสาหรับบริษัทที่
จะน าเข้าแรงงานไทย คือ (๑ ความปลอดภัยของแรงงาน (๒ สวัสดิการ อาหาร ที่พัก และการ
รักษาพยาบาล (๓ ได้รับเงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตรงตามกาหนดเวลา และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คาดว่าหากรัฐบาลลิเบียสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย
ในช่วงสงครามกับบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ อาทิ ประเทศเกาหลี และประเทศในแถบยุโรป จะทาให้มี
ความต้องการแรงงานต่างชาติจานวนมาก ทั้งแรงงานที่มีทักษะฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ โดยมีโครงการ
ขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ โครงการก่อสร้างแม่น้าเทียม โครงการก่อสร้างสนามบิ น (ที่
เมือง Tripoli, Benghazi, Misurata โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยที่จะเข้ามาทางานกับนายจ้างดังกล่าวข้างต้น โดยนายจ้างส่วนใหญ่นิยมใช้แรงงาน
ไทยเนื่องจากมีความขยัน ไม่ค่อยสร้างปัญหา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับความเป็นไปทางการเมือง โดยบริษัท

๓๐
ที่มาติดต่อขอรับรองเอกสารนาเข้าแรงงานไทยประสงค์จะขอนาเข้าแรงงานชุดเดิมที่เคยทางานก่อน
ช่วงสงครามในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก
๔ ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานไทยในประเทศลิเบีย
ลิเบียยังมีระบบภายในหลายอย่างที่ไม่ได้มาตรฐานสากล และมีความล้าหลัง
ด้านการบริหารจัดการเนื่องจากถูกปกครองโดยเผด็จการมาเป็นเวลา ๔๒ ปี ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
แรงงานไทย ดังนี้
(๑ การโอนเงิ น กลั บประเทศมี ค วามยากล าบาก (กรณีเ ป็ น บริ ษั ท ลิ เ บี ย
เนื่ องจากข้อจ ากัดในเรื่ องระบบธนาคารของลิ เบียยังไม่มีบริการโอนเงินส าหรับแรงงานต่างชาติ
แรงงานส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีโอนผ่านผู้ให้บริการ อาทิ บริษัท Western Union ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการ
ส่งในอัตราค่อนข้างสูงและมีการจากัดวงเงินที่จะส่ง รวมทั้งมีสาขาน้อย ไม่ครอบคลุม ยกเว้นนายจ้าง
บริษัทต่างชาติจะใช้วิธีโอนเงินจากสานักงานใหญ่ในประเทศนั้น ๆ ส่งเข้าบัญชีแรงงานโดยตรง
(๒ การจ่ายเงินเดือนล่าช้า โดยเฉพาะบริษัทของลิเบีย เนื่องจากส่วนใหญ่จะ
ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าจ้างแรงงาน จะต้องรอการอนุมัติเงินงวดจากรัฐบาลลิเบีย บางบริษัทอาจ
ติดค้างค่าจ้าง ตั้งแต่ ๑ – ๖ เดือน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจั ดหางาน
และแรงงานไทยทราบว่าการทางานในลิเบียควรเลือกไปทางานกับบริษัทต่างชาติซึ่งมีความมั่นคง
ทางการเงินและให้สวัสดิการที่ดีเท่านั้น ควรละเว้นไปทางานกับบริษัทชาวลิเบียในชั้นนี้
(๓ การสื่อสารเป็นปัญหาสาคัญของแรงงานไทยในลิเบีย เพราะแรงงานไทย
ส่วนใหญ่ไม่สันทัดทั้งภาษาอังกฤษและอารบิก เนื่องจากการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในลิเบียทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะใช้ภาษาอารบิกอย่างเดียว รวมทั้งชื่อสถานที่ หน่วยงาน/ห้างร้าน ถนน ฯลฯ
เป็ น ภาษาอารบิ ก ดังนั้ น ควรกาหนดให้ บริษัทจัดหางานที่จัดส่ งแรงงานไทยมาทางานในลิ เบีย มี
ตาแหน่งล่ามด้วย หรือ มอบหมายให้มีหัวหน้าคนงานไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง
เป็นตัวแทน
(๔ ความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี
ของลิเบียเป็นเหตุให้แรงงานไทยมีการกระทาความผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเจตนา อาทิ การ
พนัน ดื่มสุราของมึนเมาและจาหน่าย เมื่อถูกจับได้จะถูกส่งกลับหรือถูกจาคุก
(๕ การลักลอบเดินทางเข้ามาทางานโดยไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจาก
กระทรวงแรงงานไทย เมื่อประสบปัญหา การช่วยเหลือจะกระทาได้ยากลาบากเพราะแรงงานที่ใช้วิธี
เดินทางดังกล่าวจะไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
ในช่วงก่อนการปฏิวัติประชาชน ฝ่ายลิเบียได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านแรงงาน (Draft Memorandum of Understanding on Cooperation in the
Field of Manpower) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงาน วิธีการจัดส่งแรงงาน
มาตรการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านแรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของฝ่ายลิเบีย ซึ่งฝ่ายไทยอาจยกขึ้นหารือเพื่อสร้างกลไกที่เกื้อกูลต่อการช่วยเหลือสนับสนุน
ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับในลิเบียซึ่งสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างดี และสามารถใช้
เป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อรองเพื่อนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

๓๑
๔.๓.๔ โอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
ไทยและลิเบีย สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันในด้านเศรษฐกิจการค้า เนื่องจาก
ลิเบียมีความต้องการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจานวนมากในแต่ละปี สินค้าจานวนไม่น้อยได้รับ การ
น าเข้า จากประเทศพั ฒ นาแล้ ว โดยเฉพาะสิ นค้ าประเภทอาหารซึ่งมี ราคาค่อนข้า งสู ง กอปรกั บ
ภาคเอกชนลิ เบีย กาลังเติบ โตอย่ างรวดเร็ว และต้องการนาเข้าสิ นค้าจานวนมากจากต่างประเทศ
ขณะที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพและมี ระดับราคาไม่สูงจนเกินไป โดยเฉพาะ
เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร รวมทั้งสินค้าฮาลาล ซึ่งสามารถส่งออกไปยังลิเบียได้อีกมาก ขณะที่ไทยมี
ความต้องการนาเข้าสินค้าบางประเภทจากลิเบียเช่นกัน ปัจจุบันลิเบียเป็นคู่ค้าอันดับ ๙ ของไทยใน
แอฟริกา (รองจากแอฟริกาใต้ ไนจีเรีย อียิปต์ กานา โกตดิวัวร์ ๒๑ แอลจีเรีย โมร็อกโก ตูนิเซีย และ
ลิเบีย ๒๒
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในลิเบีย
(Tripoli International Trade Fair) มาแล้ว ๒ ครั้ง และในปี ๒๕๕๑ ได้นาบริษัทเอกชนไทย
ประมาณ ๑๐ บริษัท เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ ๓ โดยเน้นสินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน
ในระหว่ า งการประชุ ม หารื อ ทวิ ภ าคี ไ ทย-ลิ เ บี ย ที่ ก รุ ง เทพฯ เมื่ อ เดื อ นมี น าคม
๒๕๕๑ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และร่าง
ความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ขณะนี้ฝ่ายไทยอยู่ ระหว่างการพิจารณาร่างความตกลงส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน โดยในเบื้องต้น เห็นว่าร่างที่ฝ่ ายลิ เบียเสนอมีความคล้ ายคลึงกับของไทย
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยเห็นว่าอาจต้องหยิบยกเรื่องขอบเขตการบังคับใช้ความตกลงซึ่งในส่วนของ ไทย
จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการลงทุนที่ได้รับความเห็ นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการลงทุนทั่วไป
การค้าระหว่างไทยลิเบียมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัว ในปี ๒๕๕๓ การค้าระหว่าง
ทั้งสองประเทศมีมูลค่ารวม ๒๗๔.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๗๕ ไทยส่งออกรวมมูลค่า
๒๒๔.๒๙ ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ น าเข้ารวมมูล ค่า ๓๐.๓๑ ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ การค้าระหว่างสอง
ประเทศลดลงในปี ๒๕๕๔ มีมูลค่ารวม ๒๒๑.๖๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๙.๒๖ ไทย
ส่งออกรวม ๙๙.๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นาเข้า ๑๒๒.๒๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยขาดดุลการค้า
๒๒.๘๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) และการค้าระหว่างสองฝ่ายในปี ๒๕๕๕ มีมูลค่ารวม ๓๖๙.๕๑ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกรวม ๓๔๙.๙๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นาเข้า ๑๙.๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย
ได้ดุลการค้า ๓๓๐.๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ดูตารางภาคผนวก ๑ และ ๒
สินค้าออกที่สาคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้
แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูปสินค้านาเข้าที่สาคัญจากลิเบีย
ได้แก่ น้ามันดิบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและ
เศษกระดาษ
๒๑
๒๒

โกตดิวัวร์เป็นชื่อในภาษาฝรั่งเศสของไอวอรี่โคสต์.
กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลสาหรับคณะ
ผู้แทนไทยในโอกาสเยือนลิเบีย,” ๓-๗ มีนาคม ๒๕๕๕.

๓๒
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลด้านต่างๆ ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับ
ลิเบียแล้ว จะเห็นได้ว่าไทยและลิเบียมีโอกาสในการพึ่งพาอาศัยกันและกันค่อนข้างมากในด้านการค้า
เนื่องจากผลิตสินค้าที่แตกต่างกันแต่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่าย ดังเห็นได้จาก
คณะผู้แทนสภานักธุรกิจลิเบียที่ได้มีโอกาสเดินทางเยือนไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้แสดง
ความประทับใจต่อศักยภาพและขีดความสามารถของภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะในสาขาอาหาร และ
ก่อสร้าง และเชื่อว่ามีโอกาสที่จะร่วมมือกันมากในอนาคต อย่างไรก็ตาม โดยที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่รู้จัก
กันมาก จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมการเยือนระหว่างกันมากขึ้นโดยทั้งคณะทางการและคณะจาก
ภาคเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
๔.๔ อุปสรรคและข้อจากัดทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับลิเบีย
การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ภายในลิเบียหลังการปฏิวัติประชาชนได้สร้างโอกาสให้กับไทย
ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียทั้งในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ขณะเดียวกันได้สร้าง
ข้อจากัดอันเป็นอุปสรรคเฉพาะด้านในแต่ละสาขาความร่วมมือ โดยสามารถสรุปภาพรวมข้อจากัดอัน
เป็นอุปสรรคในความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสาคัญ ดังนี้
๔.๔.๑ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความมั่นคงปลอดภัยในลิเบีย
ภายหลังการปฏิวัติประชาชน สถานการณ์ทางการเมืองภายในลิเบียยังมีความผัน
ผวน บริษัทต่างชาติยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายภายในและ
ยังคงติดตามดูท่าทีและการบริหารงานของรัฐบาลรักษาการของลิเบีย โดยพิจารณาจากประเด็นที่
ส าคั ญ คื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาความปลอดภั ย การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ การสร้ า งความปองดอง
ภายในประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ นักธุรกิจไทยยังมองภาพลิเบียเช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่ยังลังเลที่จะเข้าไปดาเนินธุรกิจในลิเบียหรือกลับไปดาเนินโครงการที่เคยดาเนินการอยู่
เดิมหรือเริ่มโครงการใหม่และต้องการรอให้มั่นใจว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยดีขึ้น และได้รับ
ชาระเงินชดเชยค่าเสียหายของรัฐบาลลิเบียในโครงการที่ลงทุนไว้ก่อนการปฏิวัติประชาชน รวมทั้ง ยัง
เห็นว่ารัฐบาลลิเบียอนุมัติการชาระเงินโครงการด้วยความล่าช้า สาหรับบริษัทไทยยังไม่เคยลงทุน ใน
ลิเบีย แม้ว่าบริษัท Italian Thai และบริษัท Powerline เคยแสดงความสนใจก่อนการปฏิวัติ
ประชาชน
๔.๔.๒ ข้อจากัดด้านระบบการบริหารและกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน และ
การเข้าถึงตลาดการค้าในลิเบีย
นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบการค้าและการลงทุน ในลิเบีย
รวมทั้งไม่ทราบกลไกระบบธุรกิจภายในลิเบีย ตลอดจนไม่มีข้อมูล ทางธุรกิจของภาคเอกชน อาทิ
ความต้องการสินค้าของลิเบีย และวิธีการเข้าถึงตลาด การเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การได้มาของ
หุ้นส่วนทางธุรกิจและคู่ค้าในลิเบีย
นอกจากนั้น ระบบการธนาคารยังไม่มีความเป็นสากล กฎระเบียบการค้าและการ
ลงทุนยังอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง

๓๓
๔.๔.๓ การขาดข้อมูลความรู้ด้านการค้า การลงทุน และเครือข่ายการติดต่อและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าไทย
นักธุรกิจไทยและลิเบียยังรู้จักกันในขอบเขตจากัดและยังไม่มีโอกาสสร้างเครือข่าย
การเชื่อมโยงทางธุรกิจ กอปรกับสินค้าไทยยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร รวมทั้งยังไม่มี
การจัดทาตราสินค้าของไทยจึงทาให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยยังด้อยกว่าสินค้าจากประเทศตะวันตก

บทที่ ๕
ข้อสรุปผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์
Arab Spring กับโอกาสของไทย
๕.๑ การวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ภายในลิเบียภายหลังปรากฏการณ์ Arab Spring
กับโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียโดยอาศัยแนวคิดการพึ่งพา
อาศัยกันและกันของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye เป็นกรอบในการวิเคราะห์นั้นได้
ช่วยทาให้เห็นลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างไทยกับลิเบียในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิเ บียที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกในปัจจุบันซึ่งอาจมี
แนวโน้มของการพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หลายช่องทางอย่าง
สลับซับซ้อน เนื่องจากภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบียได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้การบริหารของรัฐบาลรักษาการของลิเบียที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาแห่งชาติที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน จึงทาให้ลิเบียภายหลัง
การปฏิวัติป ระชาชนมีลั กษณะเป็นสั งคมเปิดและต้องการที่จะติดต่อสั มพันธ์กับต่างประเทศเพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายในการฟื้นฟูแ ละพัฒนาประเทศให้มีความเป็นสากล และประสงค์ที่จะมีความ
ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลรั ก ษาการของลิ เ บี ย ได้ บ ริ ห ารประเทศตามวิ ถี ท างของระบอบ
ประชาธิปไตยและเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจและกาหนดนโยบายของประเทศ
และการบริหารองค์กรของรัฐอยู่ ภายใต้การกากับของรัฐบาลรักษาการซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภาแห่งชาติ มิใช่ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นศูนย์รวมอานาจเหมือนกับ
ระบอบการปกครองเดิ ม ซึ่ ง ช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ต่ า งประเทศ สภาพการณ์ ดั ง กล่ า วได้
เอื้ออานวยให้ ไทยและลิเบี ย มี โ อกาสในการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันและกันได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ
ในขณะที่ไทยมียุทธศาสตร์ป ระเทศและนโยบายต่างประเทศที่กาหนดแนวทางการส่งเสริมความ
ร่ว มมือและความเป็ น หุ้ น ส่ วนทางยุทธศาสตร์กับกลุ่ มประเทศต่างๆ ที่มีความส าคัญของโลกเพื่อ
ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติในด้านต่า งๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและตอบสนองยุทธศาสตร์ของไทยในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ ลิเบียก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพต่อการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยดังกล่าว รวมทั้งเป็น
ประเทศที่มีความส าคัญในบริ เวณแอฟริกาตอนเหนือ ไทยและลิเบียจึงมีโอกาสที่จะพัฒ นาความ
ร่วมมือระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยการพึ่งพาอาศัยกันและกันในหลากหลายมิติทั้งในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
ความร่วมมือในแต่ละมิติข้างต้นล้วนมีความสาคัญ แต่ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ระหว่างไทยกับลิเบี ยมีแนวโน้มที่นาไปสู่การเพิ่มพูนความร่วมมือที่เด่นชัดในด้านเศรษฐกิจ การค้า

๓๕
และการลงทุนมากกว่า ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ในระดับภาคเอกชนสองฝ่ายและการผลักดันกิจกรรม
ด้านการค้าของหน่วยงานภาครัฐของไทยซึ่งมีผลทาให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายเพิ่มสูงขึ้นหลังการปฏิวัติ
ประชาชนในลิเบีย โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของอัตราการส่งออกของไทยไปยังลิเบียซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มากในปี ๒๕๕๕ ขณะที่กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมระหว่างสองฝ่าย
ยังคงมีความคืบหน้าในขอบเขตจากัด ภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบีย การเดินทางเยือนลิเบีย
ของคณะผู้แทนไทยอย่างเป็นทางการยังคงจากัดเฉพาะข้าราชการประจาระดับสูง ได้แก่ การเยือน
ของนายเฉลิมพล ทัน จิตต์ รองปลั ดกระทรวงการต่างประเทศและคณะในโอกาสเยือนลิ เบียตาม
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับลิเบียหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม
๒๕๕๕
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert O. Keohane และ
Joseph S. Nye ซึ่งให้ความสาคัญกับประเด็นเศรษฐกิจที่ได้กลายเป็นความร่วมมือ ที่สาคัญใน
การเมืองโลก และทาให้ระบบการพึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วโลกได้ขยายตัว
มากขึ้น
การพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างไทยกับลิเบียซึ่งปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบ
ตลาดเสรี และมีความต้องการร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ หลังสงครามกลาง
เมืองและประสงค์ที่จะนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศจานวนมาก จะสามารถช่วยตอบสนองเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจของไทยตามยุทธศาสตร์ประเทศด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริม
การขยายตัวของเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการส่งออกของไทยในภาวะที่
เศรษฐกิ จ โลกก าลั ง ประสบปั ญ หาและท าให้ ก ารส่ ง ออกของไทยไปยั ง ประเทศคู่ ค้ า หลั ก ลดลง
โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารคุณภาพ (ครัวไทยสู่โลก ความมั่นคง
ทางพลังงานของโลก ศูนย์กลางผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ
นอกจากนั้น การพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างไทยกับลิเบียซึ่งเป็นประเทศ ที่มีศั กยภาพ
ทางเศรษฐกิจบริเวณแอฟริกาตอนเหนือตามยุทธศาสตร์และนโยบายต่างประเทศยังสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านการแข่งขันแบบใหม่ของ Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ที่เห็นถึง
ความสาคัญของแนวโน้ม geo-economics ซึ่งได้เข้ามาแทนที่ geo-politics ในกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่ง
การพึ่ งพาอาศัย กัน และกัน ทางเศรษฐกิจได้ขยายตัว อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลของนโยบายเสรีทาง
เศรษฐกิจ
แต่โดยที่ปัจจุบันไทยและลิเบียยังมีการติดต่อสัมพันธ์ทั้งระดับรัฐบาลและเอกชนในขอบเขต
จากัด ไทยและลิเบียจึงควรใช้เครื่องมือทางการเมืองและสังคมในการส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยกันและ
กันซึ่งสามารถขยายไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในสาขาอื่นๆ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุนด้วย ดังนั้น ในช่วงแรกภายหลังการปฏิวัติประชาชน ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่าง
ไทยกับลิเบียจึงยังต้องให้ความสาคัญกับมิติความร่วมมือด้านการเมืองและสังคมด้วย เนื่ องจากการ
ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นมิ ติ ดั ง กล่ า วจะมี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น ในมิ ติ ด้ า น
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert O. Keohane และ
Joseph S. Nye ที่ว่านโยบายต่างประเทศจะครอบคลุ มประเด็นปัญหาต่างๆ และทุกเรื่องมี

๓๖
ความสาคัญค่อนข้างเท่าเทียมกันและไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับ ลิ เบี ย ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนจะมีแนวโน้มที่ปรากฏเด่นชัดมากกว่า
ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและสังคม
ในระยะยาว หากไทยและลิเบียสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันในมิติ ต่างๆ ได้มาก
ขึ้น อาจทาให้ลักษณะความสัมพันธ์ของสองประเทศเป็นไปตามแนวคิดของ Robert O. Keohane
และ Joseph S. Nye ซึ่งกล่าวว่าอานาจกับการพึ่งพาอาศัยกันและกันมีความเกี่ยวข้องกันและมี
ผลกระทบต่อกันและส่งผลต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน รวมทั้งจะก่อให้เกิดการต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่
ต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ ในระบบการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างไทย
กับลิเบีย ไทยจาเป็นต้องคานึงถึงดุลยภาพของการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เนื่องจากเป้าหมายสาคัญ
มากที่สุดประการหนึ่งของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในระยะยาว คือ ความร่วมมือ
ด้านพลังงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของชาติ รวมทั้งต้องการให้ลิเบียเป็นตลาดสินค้า
และแรงงานของไทย ขณะที่ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ลิเบีย
ต้องการ
ในช่วงแรกของการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ไทยอาจใช้เครื่องมือการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยต้องลงทุนไปก่อน อาทิ การจัดทุนหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรของลิเบีย รวมทั้ง
อาจให้ความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรแก่ลิเบีย เพื่อพัฒ นาองค์กรด้านสาธารณสุข
และด้านการเกษตรให้มีความก้าวหน้ารองรับการพัฒนาประเทศภายหลังการปฏิวัติประชาชน แต่ใน
ระยะต่อไป ไทยอาจใช้ประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาที่ช่วยสร้างมิตรภาพกับ
ลิเบียเป็นเครื่องมือในการเจรจากับรัฐบาลลิเบียเพื่อให้ลิเบียอนุญาตให้อ งค์กรภาคเอกชนไทยมีโอกาส
เข้าร่วมลงทุนในด้านพลังงานกับลิเบีย หรือขยายไปสู่ความร่วมมือทวิภาคีอื่นๆ เป็นการตอบแทน ทั้งนี้
เครื่องมือด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาสาหรับการเจรจากับลิเบียยังมีข้อจากัดในตัวเองซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเด็นในการเจรจาต่อรองมากกว่า
ในระยะยาว หากไทยต้องพึ่งพาลิเบียในด้านอุตสาหกรรมน้ามันและตลาด แรงงานมากขึ้น
แล้ว อาจทาให้ดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลิเบียอยู่ในฐานะที่ลิเบียมีพลังในการต่อรอง
ผลประโยชน์กับไทยได้มากกว่า และหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์เกิดขึ้นในลิเบีย อาทิ สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือภัยคุกคามจากกลุ่มกองกาลังอิสระ
ที่ต้องการเรียกร้องผลประโยชน์จากบริษัทสารวจหรือผลิตน้ามัน หรือสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่ส่งผลกระทบกับการลงทุนของต่างชาติในกิจการพลังงานในลิเบีย
ในกรณีดังกล่าว ไทยจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการพึ่งพาอาศัยกันและกัน กับลิเบียในมิติของ
ความอ่อนไหว (sensitivity interdependence)
แต่โ ดยที่ไทยมีแผนการสารองพลั งงานและแหล่ งทางเลื อกด้านพลั งงาน ดังนั้น ไทยจะ
สามารถปรั บ ตัวและไม่ได้รั บ ผลกระทบจากการพึ่งพาอาศัยกัน และกันกับลิ เบียในเรื่องของความ
เปราะบาง (vulnerability interdependence) ขณะที่ลิเบียต้องเผชิญกับภาวะความเปราะบางใน
มิติด้านสังคมและการเมืองอันเป็นผลจากความไร้เสถียรภาพที่เกิดขึ้นจนกว่ารัฐบาลลิเบียจะสามารถ
สร้างเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงปลอดภัยในประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ตามแนวคิดของ

๓๗
Robert O. Keohane และ Joseph S. Nye ไทยมีความจาเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
ทางการเมืองของความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันและกันกับลิเบีย เพื่อให้ทราบข้อจากัดทางสังคม
การเมืองที่มีผลให้เกิดภาวะความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่ างกัน และเพื่อให้สามารถกาหนด
กฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรืออีกนัยหนึ่งไทยควรเข้าใจองค์กรหรือกลุ่มผู้กาหนดนโยบาย
ด้านพลังงานกับข้อจากัดอันเกิดจากแรงกดดันของกลุ่มผลประโยชน์ด้านพลังงานภายในลิเบีย รวมทั้ง
สามารถประเมินผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมืองลิเบียที่ยังมีความไม่แน่นอนในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านทางการเมือง และสถานการณ์ความปลอดภัยในลิเบีย เพื่อให้สามารถกาหนดกฎเกณฑ์ในความ
ร่วมมือกับลิเบียด้านพลังงานในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้านการลงทุนหรือร่วมทุน
ของไทยกับลิเบีย
ดังนั้น การดาเนินความสัมพันธ์กับลิเบียบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันและกัน จึงมี
ความจาเป็นที่ไทยจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถรักษาดุลยภาพของการพึ่งพึงลิเบียโดยเฉพาะ
ด้านพลังงาน และมีแผนทางเลือกในการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบจากการพึ่งพา
อาศัยกันและกันกับลิเบียมากเกินไปในสาขาดังกล่าว
๕.๒ สรุปผลการศึกษามิติการเมืองและสังคม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
๕.๒.๑ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติการเมืองและสังคม
ภายหลังการปฏิวัติประชาชนในลิเบียในปี ๒๕๕๔ โครงสร้างทางการเมือง และ
สังคมของลิเบียได้เปลี่ยนจากระบบเผด็จการเบ็ด เสร็จมาสู่โครงสร้างการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิในการกาหนดรูปแบบการปกครองประเทศและในการ เลือกตั้งสภา
ร่ างรั ฐ ธรรมนู ญหรื อรั ฐ สภาแห่ งชาติซึ่ งได้ จัดตั้ งรัฐ บาลรั กษาการซึ่งด าเนิน นโยบายเปิด เสรีทาง
การเมืองและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมการมีปฏิสัม พันธ์กับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อ ให้ได้รับ
ความสนับสนุนในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
สภาพการณ์ทางการเมืองและสังคมของลิเบียในภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลัง
การปฏิวัติประชาชนได้สร้างโอกาสให้กับไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียได้มากกว่าระบอบ
การปกครองเดิม แต่การปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและสังคมระหว่างภาครัฐและประชาชนสองประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันก็ยังมีขอบเขตจากัด ดังนั้น ไทยจึง ควรผลักดันการกระชับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลิเบียในมิติด้านการเมืองและสังคมเพื่อ สร้างมิตรภาพและภาพพจน์
ที่ดีของประเทศให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งจากรัฐบาลและประชาชนลิเบียเพื่อช่วยปูทาง
ไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุนกับลิเบียมากขึ้นในระยะ
ต่อไป
โดยควรคานึ งถึงการจัดสร้างกลไกด้านการเมืองและสั งคมระหว่างภาครัฐ และ
เอกชนของไทยกับลิเบี ยเพื่อสร้างโอกาสและเวทีในการหารือทวิภาคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ของสองประเทศบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ได้จากการพึ่งพาอาศัยกันและกัน และ ให้ความสาคัญ
ใช่วงแรกกับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในระดับกระทรวง และระดับองค์กร
ภาครัฐมากกว่าการเยือนระดับผู้นาประเทศ เนื่องจากขณะนี้ลิเบียอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้นาลิเบีย
ทั้งในระดับรัฐภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญกับการเยือนประเทศพัฒนาแล้วทั้งในยุโรป
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และสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมีความสัมพันธ์พิเศษ เพื่อเร่งขอความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในชาติ โดยเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒนา
ประเทศในด้ า นที่ มี ค วามเร่ ง ด่ ว น จึ ง คงไม่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ จ ะเดิ น ทางเยื อ นประเทศในภู มิ ภ าคอื่ น
โดยเฉพาะเอเชีย
ขณะที่รัฐสภาแห่งชาติลิเบียยังมีสถานะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันมีภาระ
ในการพิจารณากฎหมายต่างๆ และอยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
ทั่วไป ดังนั้น โอกาสในการจัดให้มีการแลกเปลี่ ยนการเยือนระหว่างผู้ แทนรัฐสภาสองฝ่ ายจึงยังมี
ข้อจากัด โดยในระยะการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของลิเบีย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระดับกระทรวงและองค์กรที่ไทยเห็นว่ามีศักยภาพในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันที่
เป็นรูปธรรม อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรีและระดับหัวหน้าองค์กรในแต่ละกระทรวง
เพื่อสร้างความร่วมมือเฉพาะสาขา อาทิ การเยือนของคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้าง
กลไกการหารือทวิภาคีและองค์กรด้านการแพทย์ สาธารณสุข วัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม ทั้งนี้
โดยคานึงถึงข้อจากัดและอุปสรรคด้านต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านความปลอดภัย
๕.๒.๒ ข้อจากัดและอุปสรรคทางการเมืองและสังคม
ลิเบียยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและยังต้องเผชิญ อุปสรรคทางการเมือง
และสั งคมอัน เนื่ องมาจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ ความคิดที่
แตกต่างระหว่างกลุ่มนิยมแนวคิดศาสนาอิสลามและกลุ่มเสรีนิยม ความขัดแย้งทาง ความคิดระหว่าง
กลุ่มการเมืองเกี่ยวกับรูปแบบและทิศทางของระบอบการปกครองแบบประชา ธิปไตย สภาพการณ์
ทางการเมืองและสังคมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอุปสรรคในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยของ
ประเทศและทาให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการจัดการ เลือกตั้งทั่วไปของประเทศประสบ
ความล่าช้าซึ่งมีส่วนทาให้ต่างประเทศยังไม่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองในลิเบีย เนื่ องจากเกรง
ว่า รั ฐ บาลลิ เ บี ย จะไม่ส ามารถบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายได้ อ ย่า งทั่ ว ถึ ง โดยที่ รั ฐ บาลลิ เ บี ย ยั งเป็ น รั ฐ บาล
รักษาการ จึงไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอีกหรือไม่ โดยอาจต้องรอจนกว่าสถานการณ์
จะดีขึ้นหรือจนกว่าจะมีการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และจัดการเลือกตั้งทั่ว ไปซึ่งคาดว่าอาจใช้เวลา
ประมาณ ๑-๒ ปี
นอกจากนั้น ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในลิเบียยังเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่
รัฐบาลลิเบียกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากยังมีกลุ่มกองกาลังติดอาวุธที่เคยเข้าร่วมการปฏิวัติ
ประชาชนยังไม่ยอมวางอาวุธและยังคงมีอิทธิพลในท้องถิ่น โดยอาจใช้กาลังขู่ประท้วงรัฐบาลหรือ
กดดันเรียกร้องผลประโยชน์จากรัฐบาล องค์กรของรัฐหรือบริษัทเอกชนต่างชาติในบางพื้นที่ โดยที่
กองทั พ ของชาติ ที่ เ พิ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ยั ง ไม่ มี ก าลั ง และประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการควบคุ ม ความ
ปลอดภัยให้ทั่วถึงทั้งประเทศ จึงทาให้ต่างประเทศยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ความปลอดภัยในลิเบีย
หลายประเทศจึงยังไม่ตัดสินใจที่จะเดินหน้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลิเบีย ประเทศส่วนใหญ่ที่จัด
คณะผู้แทนเข้าไปสานสัมพันธ์กับลิเบียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระดับความสัมพันธ์พิเศษ อาทิ
สหรัฐฯ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส จีน เกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากใน
ลิเบียมาก่อน ขณะที่ฝ่ายไทยยังมองลิเบียว่าเป็นประเทศหลังสงครากลางเมืองจึงยังไม่สนใจลิเบีย
เท่าที่ควรและเป็นห่วงในเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัย
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อย่ า งไรก็ ต าม โดยที่ ลิ เ บี ย ได้ ป ระสบผลส าเร็ จ ในการจั ด การเลื อ กตั้ ง สภาร่ า ง
รัฐธรรมนูญด้วยความเรียบร้อยปราศจากความรุนแรง โดยตลอดระยะเวลาหลังการปฏิวัติประชาชน
จนถึงปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จึงคาดว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในลิเบียจะมี
แนวโน้มดีขึ้นในระยะต่อไป หากรัฐบาลลิเบียสามารถผลักดันกระบวนการประชาธิปไตย และการ
พัฒนาประเทศให้มีความคืบหน้าเพื่อสร้างงานและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน กอปรกับลิเบีย ไม่มี
กลุ่มกองกาลังติดอาวุธอิสระขนาดใหญ่ที่ต่อต้านรัฐบาลหรือขบวนเคลื่อนไหวของมุสลิมหัวรุนแรงใน
ประเทศ ก็ น่ า จะท าให้ ลิ เ บี ย ไม่ ป ระสบกั บ สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ภายในที่ รุ น แรงเหมื อ นกั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิรักและอัฟกานิสถาน
อนึ่ง ไทยและลิเบียยังไม่มีกลไกที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคภายหลัง การ
ปฏิวัติประชาชน สถานการณ์ทางการเมืองในลิเบียยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยมี
รัฐบาลรักษาการในการบริหารประเทศ กอปรกับสถานการณ์ความปลอดภัยในลิเบียยังไม่มีความ
แน่นอน ไทยจึงอยู่ในช่วงการติดตามสถานการณ์และยังไม่ได้สร้างความคืบหน้าในการจัดคณะผู้แทน
ระดับรัฐบาลเพื่อเดินทางเยือนลิเบียอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างกลไกการหารือทวิภาคี กอปรกับลิเบีย
ยังไม่ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจาไทยซึ่งมีความสาคัญต่อการอานวยความสะดวกด้านการตรวจ
ลงตราให้ กับ แรงงานไทยและนั กธุรกิจไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปลิ เบีย เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่จะ
เดินทางไปลิเบียต้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตลิเบียประจาฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
หรืออินโดนีเซียซึ่งต้องใช้เวลาดาเนินการ ๒-๓ เดือน การเปิดสถานเอกอัครราชทูตลิเบียยังเป็นกลไก
การประสานงานของลิเบียในไทยซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกอย่างมากในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกัน
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะด้านการเมืองและสังคม
๕.๒.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑ กระชับความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กั บลิเบีย
ภายหลังการปฏิวัติประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกรอบนโยบายไทยต่อแอฟริกา เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเชื่อมั่นในไทย
๒ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของลิเบีย พร้อมทั้ง ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของไทย
๕.๒.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑ สร้างโอกาสในการเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทน
ระดับสูงของไทยกับลิเบีย และแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนระดับสูงและระดับองค์กร รวมทั้งภาค
ประชาสังคม และการหารือทวิภ าคีระหว่างกันในกรอบความร่ว มมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยในระยะแรกควรเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับองค์ ภาครัฐและภาคประชา
สังคมตามสาขาความร่วมมือที่สนใจก่อน
๒ ผลักดันกับรัฐบาลลิเบียให้ดาเนินการเปิดสถานเอกอัครราชทูตลิเบีย
ประจาไทยโดยเร็ว รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทยและลิเบีย (Joint Committee) เพื่อเป็น
กลไกการหารือทวิภาคีและแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับสูงของสองประเทศ

๔๐
๓ มอบความรู้และให้ ความช่ว ยเหลือด้านวิช าการและการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศแก่ลิเบีย เพื่อต่อยอดมิตรภาพและทาให้ไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และ
รัฐบาลลิเบีย โดยควรเร่งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปโครงการเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูลิเบีย
หลังสงครามกลางเมืองโดยผ่านสานักงานส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประทศ (สพร.)
หรือร่วมมือกับประเทศที่สามในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและลิเบียมีความต้องการด้วยการจัดทา
ใน รูปโครงการที่สามารถส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของไทย อาทิ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของลิเบีย การจัดโครงการให้ความรู้ด้านการเกษตร การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
อาทิ โรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงผลิ ตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อปูทางสู่ความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน๑
๔ ทาให้ประชาชนลิเบียรู้จักไทยมากขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยไทยอาจจัดส่งคณะนาฏศิลป์แสดงในงานที่จัดโดยรัฐบาลและภาคเอกชนลิเบีย
และในงานเลี้ยงวันชาติของไทย รวมทั้งส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนไทยในการรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของไทยกับลิเบีย
๕ ความร่วมมือในการแลกเสียง/ขอเสียงกรอบพหุภาคีในเวทีระหว่าง
ประเทศ
๖ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อและประชาชนในรูปแบบต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ไทยและลิเบียให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งสองประเทศ
๗ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้
ข้อมูล เกี่ยวกับ ลิเบีย ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม รวมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้สาหรับสาธารณชนของไทยในการติดตามสถานการณ์และพัฒนาการในลิเบีย
๕.๓ สรุปผลการศึกษามิติเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
๕.๓.๑ โอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียในมิติเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
ภายหลั ง การปฏิ วั ติ ป ระชาชนในลิ เ บี ย โครงสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ลิ เ บี ย ได้
เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ซึ่งควบคุมโดยรัฐอย่างเบ็ดเสร็จไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเสรี โดยปัจจุบันลิเบียอยู่ในช่วงการเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐบาล
รักษาการของลิ เบี ยมีเป้าหมายในสร้างระบบเศรษฐกิจให้ มีศักยภาพในหลากหลายสาขา รวมทั้ง
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจลิเบียมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราสูงตั้งแต่
ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กอปรกับภาคเอกชนของลิเบียกาลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกขับเคลื่อน
๑

หากไทยจัดทาโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทีล่ ิเบียได้รับประโยชน์ก็จะนาไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันและกัน
มากขึ้นซึ่งไทยสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายความร่วมมือกับลิเบียในมิติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไทยทั้งใน
กรอบทวิภาคี อาทิ ความร่วมมือด้านพลังงาน แรงงาน การค้าและการลงทุนของไทยในลิเบียในฐานะตลาดใหม่
และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ การขอความสนับสนุนให้แก่ไทยในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) และกรอบความร่วมมืออิสลาม (Organization
of Islamic Cooperation – OIC) และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือแบบหุ้นส่วนตามแนวนโยบาย
ต่างประเทศและยุทธศาสตร์ไทยทีใ่ ห้ความสาคัญแก่ภูมภิ าคแอฟริกา

๔๑
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภาคเอกชนไทยจึงควรใช้โอกาสที่มีอยู่จัดคณะนัก
ธุรกิจการค้าและการลงทุนบุกสารวจตลาดลิเบียอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อประเมินผลประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมก่อนที่ประเทศต่างๆ จะเข้าครอบครองตลาดลิเบีย
นอกจากนั้ น ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งและนโยบายเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ลิเบียมีความต้องการนาเข้าสินค้าจานวนมากจากต่าง
ประเทศเพื่อการบริโภคและอุปโภค และใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ทั่วประเทศ ขณะที่ไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกจานวนมากที่มีคุณภาพและราคาไม่สูงมากและ
ตรงกับความต้องการสินค้าของลิเบีย ไทยสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารและอาหารฮาลาล และสินค้าอุปโภคอื่นๆ อีกมาก
รวมทั้งไทยสามารถลงทุนในภาคพลังงาน ภาคการก่อสร้าง และการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานใน
โครงการก่อสร้างในลิเบียซึ่งต้องการแรงงานต่างชาติเข้าไปทางานในโครงการก่อสร้างในประเทศ
จานวนมาก
โดยกิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ควรส่งเสริม ได้แก่ การแลกเปลี่ยน การ
เยือนระดับกระทรวงและองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างกัน อาทิ การเยือนของผู้แทนกระทรวงพลังงาน
หรือองค์กรด้านอุตสาหกรรมน้ ามันเพื่อหารือความร่วมมือด้านพลั งงาน และการเยือนของผู้แทน
กระทรวงแรงงานเพื่อหารือโอกาสด้านแรงงานไทยในลิเบีย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ
องค์กรภาคธุรกิจและเอกชน อาทิ การเยือนของคณะผู้แทนสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และ
คณะภาคเอกชนด้านการค้าและการลงทุนของสองฝ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ โดยในระยะแรกให้ความสาคัญ
กับ การแสวงหาตัวแทนด้านการค้าและการลงทุนหรือหุ้นส่วนในลิเบียที่น่าเชื่อถือเพื่อ ทาหน้าที่เป็น
เครือข่ายและผู้ประสานงานทางด้านเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่เนื่องจากนักธุรกิจการค้าของไทยยัง
ไม่มีประสบการณ์และข้อมูลแวดล้อมที่เพียงพอในพื้นที่
๕.๓.๒ ข้อจากัดและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในการเสริมสร้า ง
ความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบีย
นักธุรกิจไทยยังมองภาพลิเบียว่าเป็นประเทศหลังการปฏิวัติประชาชนและสงคราม
กลางเมือง สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังมีความผันผวนและยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์
ความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายภายใน และเห็นว่าบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจที่จะ
กลับไปดาเนินโครงการที่เคยดาเนินการอยู่เดิมหรือเริ่มโครงการใหม่ ส่วนหนึ่งยังต้องการรอให้รัฐบาล
ลิเบียชดเชยค่าเสียหายในโครงการที่ลงทุนไว้ก่อนการปฏิวัติประชาชน สาหรับบริษัทไทยยังไม่เคย
ลงทุนในลิเบีย
นอกจากนี้ นักธุรกิจไทยยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลไกและระบบธุรกิจภายในลิเบีย
รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางธุรกิจของภาคเอกชน และหุ้นส่วนทางธุรกิจและคู่ค้าในลิเบีย ระบบการเงิน การ
ธนาคารยังไม่มีความเป็นสากล กฎระเบียบการค้าและการลงทุนยังอาจได้รับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
นักธุรกิจไทยและลิเบียยังรู้จักกันในขอบเขตจากัดและยังขาดโอกาสและเครือข่ายการเชื่อมโยงทาง
ธุรกิจ กอปรกับสินค้าไทยยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร รวมทั้งยังไม่มีการจัดทา ตรา
สินค้า (branding) ของไทยทาให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยยังด้อยกว่าสินค้าจากประเทศตะวันตก

๔๒
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
๕.๓.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับลิเบีย
ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
๒ สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย
และดูแลคนไทยและแรงงานไทยในลิเบีย
๕.๓.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ส่งเสริมให้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการทางธุรกิจการค้าและการลงทุนร่วมกัน อาทิ ความตกลง
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลงเว้นการเก็บภาษีซ้อน
๒ เร่งรัดการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตลิเบียประจาประเทศไทยและ
การจัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเบนกาซีซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมทาง
ภาคตะวันออกของลิเบียและมีความสาคัญทางเศรษฐกิจรองจากกรุงตริโปลี ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกการ
ประสานงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีและระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย
๓ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) เพื่อเป็นกลไก
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐ และจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Business Council) เป็นกลไก
ความร่ ว มมือระหว่างภาคเอกชนไทยและลิ เบีย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ ยนข้อมูล และเสริมสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน
๔ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทยในลิเบียผ่าน
สื่อมวลชนในลิเบีย รวมทั้งประชาสัมพันธ์และจัดทาตราสินค้าเพื่อส่งเสริมภาพของสินค้าไทยให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้นในลิเบีย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนาผลิตภัณฑ์ไปร่วมแสดงในงานแสดงสินค้า
ของลิเบีย โดยเน้นจุดแข็งของไทย คือ เอกลักษณ์ของสินค้า ความหลากหลาย และมีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม
๕ ติดตามรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในลิเบียและโอกาส
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนให้นักธุรกิจไทยทราบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเว็บไซต์สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงตริโปลีเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสธุรกิจการค้าและ การ
ลงทุนระหว่างไทยกับลิเบีย
๖ ภาครัฐและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลีดาเนินโครงการนา
นักธุรกิจลิเบียเยือนไทยเพื่อจับคู่ธุรกิจการค้าและการลงทุนตามโครงการสานสัมพันธ์ธุรกิจไทยและ
ลิเบียอย่างต่อเนื่องทุกปี
๗ สนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานไทย อาทิ การจัดทา
บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือด้านการก่อสร้างและแรงงานระหว่างภาครัฐเพื่ออานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงานระหว่างกัน การจัดหาตาแหน่งงานเพื่อจัดส่งแรงงานโดยรัฐใน
ภาคการก่อสร้างและภาคบริการในอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม การพิจารณาให้มีการจ้างงานตรงโดยไม่
ผ่านบริษัทจัดหางานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคนงาน สารวจแรงงานไทยในลิเบียที่จ่ายค่าบริการจัดหางาน
ที่สูงกว่ากฎหมายกาหนด ช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทางานลิเบียโดยมิได้จัดทาบัตร

๔๓
สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศตามข้อกาหนดของกระทรวงแรงงาน
สาหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทางานในต่างประเทศ โดยการสารวจแรงงานไทยดังกล่าวในไซต์
งานในลิเบีย เพื่อช่วยเหลือให้แรงงานไทยสามารถมีบัตรกองทุนฯ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การขอรับความสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในกรณีที่แรงงานไทยประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในลิเบียและ
ต้องการเดินทางกลับไทย
หากพิ จ ารณาสภาพการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของลิ เ บี ย ทางด้ า นการเมื อ งและสั ง คมกั บ
สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน จะทาให้เห็นได้ชัดเจนว่าไทยมีโอกาส
ในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียภายหลังการปฏิวัติประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนมากกว่าด้านการเมืองและสังคม ดังเห็นได้จากศักยภาพและโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับ
ลิเบียในด้านการค้าและการลงทุนในหลายสาขา ขณะที่การส่งออกของไทยไปยังลิเบียในปี ๒๕๕๕
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและแรงงานไทยที่อพยพกลับไทยจานวนกว่าหนึ่งหมื่นคนในช่วงก่อนการปฏิวัติ
ประชาชนได้เริม่ ทะยอยเดินทางกลับไปทางานในลิเบียบ้างแล้ว แม้ว่าจานวนยังไม่มากเท่าเดิม แต่คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของลิเบีย ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา
ไทยกับ ลิ เบี ย ยั งไม่มีโ อกาสสร้ างความคืบหน้าที่ชัดเจนในกิจกรรมทางการเมืองและสั งคม โดยที่
ปัจจุบันลิเบียเป็นประเทศที่มีกาลังซื้อทางเศรษฐกิจและมีการเติบโตของภาคเอกชนและความต้องการ
สินค้านาเข้าและการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากจึงเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของลิเบีย
กับโอกาสของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับลิเบียในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
ในเรื่องนี้ โดยที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับลิเบียทั้งมิติด้านการเมืองสังคม และเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันยังมีขอบเขตจากัด ภาครัฐของไทยและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลียังต้องมีบทบาท
หน้าที่ในช่วงแรกเพื่อผลักดันการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมืองและสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ของไทยในลิ เ บี ย รวมทั้ ง เป็ น กลไกที่ ส นั บ สนุ น และช่ ว ยชี้ น า
ภาคเอกชนไทยในระยะแรกให้สามารถยกระดับการพึ่งพาอาศัยกันและกันโดยอาศัยความร่วมมือด้าน
ธุรกิจ การค้า และการลงทุนร่วมกับฝ่ายลิเบียในสาขาต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงโอกาส
ความเป็นไปได้ในแต่ละสาขาความร่วมมือ
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